INSTRUKCJA OBS£UGI
ŒCIENIARKI DO SKÓRY

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
1. W czasie u¿ytkowania maszyny nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na podstawowe œrodki
bezpieczeñstwa.
2. Przed uruchomieniem maszyny nale¿y przeczytaæ dok³adnie niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi oraz inne
dodatkowe zalecenia.
3. Maszynê nale¿y u¿ytkowaæ po potwierdzeniu jej bezpieczeñstwa u¿ytkowania wg, norm obowi¹zuj¹cych
w danym kraju.
4. Nie wolno u¿ytkowaæ maszyny bez œrodków bezpieczeñstwa. Wszystkie os³ony i inne œrodki
bezpieczeñstwa musz¹ znaleŸæ siê na okreœlonym miejscu podczas przygotowywania maszyny do pracy.
5. Maszyna mo¿e byæ obs³ugiwana przez odpowiednio przeszkolonego operatora.
6. Nale¿y wy³¹czyæ w³¹cznik g³ówny maszyny, b¹dŸ od³¹czyæ j¹ od Ÿród³a zasilania przed przyst¹pieniem do
czynnoœci takich jak czyszczenie, regulacja, konserwacja, itp.
7. W przypadku kontaktu skóry b¹dŸ oczu z jakikolwiek smarem, olejem lub innym p³ynem, nale¿y przemyæ
miejsce czyst¹ wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem. W przypadku po³kniêcia jakiegokolwiek p³ynu nale¿y
zg³osiæ wypadek natychmiast lekarzowi.
8. W czasie ruchu maszyny nie wolno dotykaæ ¿adnych czêœci ruchomych.
9. Napraw, modyfikacji i regulacji urz¹dzenia dokonywaæ powinni wykwalifikowani technicy. Zaleca siê
stosowanie tylko oryginalnych czêœci zamiennych, ryzyko uszkodzenia maszyny, wynik³e ze stosowania
innych ni¿ oryginalne czêœci, ponosi u¿ytkownik.
10. Rutynowa konserwacja oraz przegl¹dy powinny byæ wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowan¹
osobê, b¹dŸ technika.
11. Serwisowanie czêœci i podzespo³ów elektronicznych tak¿e wymaga wykwalifikowanego technika. Nale¿y
zatrzymaæ maszynê natychmiast po zauwa¿eniu jakiegokolwiek uszkodzenia, lub nieprawid³owego
dzia³ania komponentów elektronicznych.
12. Nale¿y stosowaæ odpowiednie okablowanie elektryczne, z uziemieniem.
13. Maszyna mo¿e byæ stosowana jedynie do celów, do jakich zosta³a stworzona. Inne przeznaczenie
maszyny jest niedozwolone.
14. Wszelkie modyfikacje czy zmiany dokonane na maszynie musz¹ byæ zgodne ze standardami i przepisami
bezpieczeñstwa, oraz wymagaj¹ pisemnej zgody producenta lub dystrybutora.

URZ¥DZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAÆ!
Gdy okres eksploatacji urz¹dzenia siê zakoñczy, nie wolno go wyrzuciæ, ale nale¿y siê go pozbyæ zgodnie z
przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zu¿ytych Urz¹dzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) oraz
Dyrektywy o ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji bêd¹cych sk³adnikami
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (ROHS).
Dlatego po zakoñczeniu eksploatacji masz prawo i obowi¹zek zwróciæ zu¿yte urz¹dzenie do sprzedaj¹cego, pod
warunkiem zakupu innego, podobnego urz¹dzenia. W innym przypadku nale¿y sprawdziæ uregulowania
dotycz¹ce prawid³owego sposobu pozbycia siê urz¹dzenia, skonsultowaæ siê w tym temacie z kompetentnymi
organami pañstwowymi b¹dŸ zak³adem przetwarzania lub organizacj¹ odzysku. Pozbycie siê urz¹dzenia w
sposób niezgodny z wymogami mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci na mocy prawa.
Jako u¿ytkownik koñcowy mo¿esz wywieraæ pozytywny wp³yw na ponowne wykorzystanie, recycling i inne formy
odzysku zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, a wiêc ograniczaæ zgubny wp³yw u¿ytkowanego
przez Ciebie urz¹dzenia na œrodowisko naturalne.

PRZEZNACZENIE
Maszyna jest urz¹dzeniem wyspecjalizowanym do produkcji artyku³ów skórzanych. Ma szerokie zastosowanie
w nadawaniu kszta³tów krawêdzi skórzanych i z PU, przy produkcji butów, rêkawiczek, torebek, portfeli,
pasków, walizek, itd.

G£ÓWNE CECHY
1. Maszyna praktycznie zaprojektowana, kompaktowa, z du¿¹ ³atwoœci¹ obs³ugi i regulacji, z wysok¹ jakoœci¹
pracy
2. Niski poziom ha³asu, wynikaj¹cy z zastosowania precyzyjnych cichych ³o¿ysk i najwy¿eszej starannoœci
wykonania.
3. Posiada ostrza³kê do no¿a, napêdzan¹ ³atwym w obs³udze i energooszczêdnym silnikiem sprzêg³owym.
4. Automatyczne i bezpieczne naprê¿enie pasa.
5. £atwa do czyszczenia i wymiany czêœci zamiennych

SPECYFIKACJA
1. Silnik: 370-550W, 1400 obr/min
2. Rozmiar no¿a: 118 x x114 x 52 mm
3. Prêdkoœæ no¿a: 1270 obr/min
4. Osiowe przesuniêcie no¿a: 30 mm
5. Prêdkoœæ ko³a podawania: 62, 99, 132 obr/min
6. Prêdkoœæ podawania: 9 247, 14 766, 19 688 mm/min
7. Szerokoœæ œcieniania: 10 - 50 mm
8. Rozmiar ko³a ciernego: 70 x 16 x 8 mm
9. Poziom ha³asu: < 60 dB (A)
10. Waga: 40 kg

KONSERWACJA
1. Przed uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, ¿e znajduje siê ono w dobrej kondycji.
2. Okresowo nale¿y oliwiæ czêœci poruszaj¹ce siê
3. Kiedy ostrze no¿a siê stêpi, nale¿y je naostrzyæ
4. Jeœli maszyna wytwarza nienormalny dŸwiêk lub nieprawid³owo pracuje, nale¿y j¹ bezzw³ocznie zatrzymaæ i
sprawdziæ. Naprawy powinny byæ wykonywane przez wyspecjalizowanych techników. Nie nale¿y wznawiaæ
pracy, dopóki maszyna nie zostanie naprawiona.
5. Maszynê nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.

INSTALACJA I REGULACJA
1. Instalacja
Najpierw nale¿y zainstalowaæ podstawê oraz blat roboczy, na nim umocowaæ maszynê za pomoc¹ dwóch par
zawiasów. Nastêpnie zainstalowaæ wybrany silnik z ty³u blatu i umocowaæ pas V.
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y wykonaæ test maszyny, aby sprawdziæ poprawnoœæ kierunku pracy no¿a
(ruch w prawo oznacza kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) i normalnych funkcji maszyny

STOPKA DOCISKOWA I WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

NÓ¯ I JEGO PODZESPO£Y

OSTRZA£KI I INNE CZÊŒCI POWI¥ZANE

AKCESORIA

