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Instrukcja obs∏ugi

Nó˝ tarczowy RSD 100 4”



Dystrybucja i serwis:

Instrukcja obs∏ugi

Nó˝ tarczowy RSD 100 4”



Uruchomienie no˝a
1. W∏ó˝ wtyczk´ sieciowà w gniazdo (230V, 50Hz) z bolcem uziemniajàcym.
2. OpuÊç os∏on´ zabezpieczajàcà E do wysokoÊci krojonej warstwy materia∏ów.
3. Chwyç nó˝ prawà r´kà za uchwyt roboczy.
4. W∏àcz nó˝ przyciskiem F - urzàdzenie gotowe jest do pracy.

Uwaga!
• W okresach zimowych przechowuj urzàdzenie w ogrzewanych pomieszczeniach.
• Przed rozpocz´ciem ciàg∏ej pracy kilkukrotnie uruchom i wy∏àcz urzàdzenie.
• Nie u˝ywaj nadmiernej iloÊci oleju. Nie stosuj oleju przeznaczonego do maszyn do szycia.
   Zaleca si´ stosowanie oleju o zwi´kszonej g´stoÊci np. TERESSO 32
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WA˚NE!
Niniejsza instrukcja obs∏ugi zawiera wa˝ne wskazówki o tym jak bezpiecznie, w∏aÊciwie i ekonomicznie u˝ywaç
urzàdzenie. Stosowanie si´ do jej zaleceƒ pozwoli uniknàç ró˝nych zagro˝eƒ, zmniejszyç przestoje w pracy, zwi´kszyç
niezawodnoÊç i trwa∏oÊç urzàdzenia. Instrukcja obs∏ugi musi byç zawsze dost´pna na stanowisku pracy. Urzàdzenie
mo˝e byç obs∏ugiwane wy∏àcznie przez pracownika przeszkolonego w zakresie BHP, po przeczytaniu niniejszej
instrukcji obs∏ugi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynik∏e z niew∏aÊciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem u˝ytkowania.
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Ostrzenie
• odsuƒ urzàdzenie od warstwy ci´tego materia∏u
• w∏àcz nó˝
• naciÊnij przycisk B ostrzàc kraw´dê tarczy
• sprawdê na kilku warstwach materia∏u, czy ostrzenie by∏o wystarczajàce

Uwaga!
• nigdy nie uruchamiaj ostrzenia bez zamontowanej tarczy
• nie uruchamiaj ostrzenia w trakcie ci´cia materia∏u
• nie wy∏àczaj silnika w momencie ostrzenia

Konserwacja
• 2 razy w tygodniu usuwaj spr´˝onym powietrzem zanieczyszczenia z silnika i ostrza∏ki
• okresowo usuwaj zanieczyszczenia z rolek podstawy no˝a. Aby zapobiec niepotrzebnemu nagromadzeniu
zanieczyszczeƒ nie smaruj rolek podstawy, jeÊli ulegnà zablokowaniu wymontuj je i umyj w rozpuszczalniku
• raz na 3 dni smaruj olejem w miejscu D
• raz na miesiàc odkr´ç os∏on´ przek∏àdni A i na∏ó˝ smar

Ostrze˝enie!
˚eby uniknàç niebezpieczeƒstwa po˝aru, pora˝enia pràdem i skaleczenia:
• u˝ywaj maszyny w celu zgodnie z jej przeznaczeniem
• wy∏àczaj maszyn´ przed wyj´ciem wtyczki z gniazdka
• pracuj tylko z uziemnionym gniazdkiem
• od∏àcz napi´cie kiedy maszyna nie jest u˝ywana np. do naprawy, wymiany ostrza
• nie zostawiaj maszyny bez nadzoru kiedy jest w∏àczona
• nie w∏àczaj maszyny kiedy jest uszkodzony przewód lub maszyna upad∏a
• nie dotykaj r´koma ruszajàcych si´ cz´Êci i ostrza
• w czasie pracy zakladaj specjalne r´kawice ochronne, które uniemo˝liwiajà skaleczenie si´ lub trwa∏e kalectwo
• u˝ywaj przewidzianych os∏on i zabezpieczeƒ podczas pracy
• przed w∏àczeniem usuƒ z maszyny ewentualne pozostawione narz´dzia
• pracuj w wentylowanym pomieszczeniu
• dbaj o czystoÊç no˝a
• pracuj ostrym no˝em
• po skoƒczonej pracy opuÊç stop´ zabezpieczajàcà ostrze

Ewentualnych napraw mogà dokonywaç tylko pracownicy serwisu.
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Nie zapomnij tak˝e o...

1.Ostrze no˝a tarczowego
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2. Olej zapewni w∏aÊciwe smarowanie maszyny TERESSO 32

S135+
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3. R´kawica ochronna 5-palców, wykonana ze stali nierdzewnej,
uniwersalna - na prawà lub lewà r´k´ - wystarczy przewinàç!.
Zabezpiecz Twoje r´ce!
W sprzeda˝y posiadamy kilka rozmiarów r´kawic.
Wystarczy, ˝e odrysujesz kontur d∏oni i przeÊlesz nam faxem!

S0 brown r´kawica bràzowa, mini
S1 green r´kawica zielona, bardzo ma∏a
S2 white r´kawica bia∏a, ma∏a
S3 red r´kawica czerwona, Êrednia
S4 blue r´kawica niebieska, du˝a
S5 orange r´kawica pomaraƒczowa, bardzo du˝a


