Tel Halka Özellikleri

KULLANIM KILAVUZU – MÜHLEN TDP-20
İKİSİ BİR ARADA 3:1 TEL & SPIRAL CİLTLEME MAKİNESİ
PARÇA İSİMLERİ

Kullanım-spiral ciltleme
Ucu keskin açıya getirin
(Ciltleme için kolay)

15 spiral ciltleme silindiri
anahtarı açık
Spiral halkaya çalışan 11
spiral ciltleme silindiri ile
dokunun, halka vidalanacaktır

Içindeki ilk birkaç zil sürün

Aşırı uzun halkayı her iki
ucundan kesin ve ipuçlarını
aynı anda kapatın.

1.Delme Kolu 2.Tel Bağlama Tutamağı 3.Sabitleme Tutamağı Vidası
4.Serbest Bıçak Pini 5.Kağıt Girişi 6.Çöp 7.Tel Kancası 8. Sol
sabitleme 9. Topuz 10. Marj Belirleyici 11. Spiral Bağlama Silindiri 12.
Tel Kapayıcı 13. Kablo Boyutu Seçici 14. Spiral baglama silindir
aparatı.

MAKİNEYİ KURMA
1) Makineyi çıkarın ve düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
2) Tutamak 1, 2 ile 3. Sabitleme vidasını tutun，
3) 13 Kağıt standını takın

DİKKAT!

Durduruldu (resim 6'ya bakınız) Kolu orijinal yerine getirin. Bağlama
dosyasını çıkarın ve arka kapağı arkaya katlayın.

!Bu makine maksimum 14.3mm 3:1 tel halka bağlayabilir, Tüm ebat 3:1 halka.
En fazla 4 sayfalık 0,2 mm PP veya PVC kapak olmalıdır. Aşırı yükleme
makinede hasara neden olabilir.

! Bu Makine sadece kuru normal kağıt, kopya kağıt, PP PVC kapak delme için
kullanabilir. Nemli kağıt da dahil olmak üzere diğer materyallerin delinmesi
makinenin hasar görmesine neden olur.

! Her 200 zımbalamadan sonra kutu temizlenmelidir.
Kullanım-Delme
1)
2)
3)
4)

Dosyanın kalınlığına göre 10 kenar ayarlayıcıyı ayarlayın. Kalın dosya
daha büyük marj olmalıdır.
8 sol konumlayıcıyı kağıt boyutuna göre doğru yere ayarlayın. Ref.
Makinenin tabanındaki işaretlere. Kilitleyin, 9 düğme ile sıkıştırın
Delme malzemesini 5 kağıt girişinden geçirin, makinenin içine kadar itin.
Kağıtları sol pozisyonerle hizalayın.
Alta kadar 1 delik açma kolunu aşağı doğru itin, ardından delme işlemi
tamamlandıktan sonra orijinal konumuna getirin. Daha fazla dosyaya
delik açılması gerekiyorsa, işlemi tekrarlayın.

Tel ebadı seçicisinin ayarlanması için ipuçları: Bağlama tel halkası aşağıdaki
gibi olduğunda

Kullanım-Tel Bağlama
1)
2)

3)
4)

14 tel boyut seçicisini, bağlanacak tel halkayla uyumlu boyuta getirin.
Onu açmak için 12 telli kanca üzerindeki "basın" işaretine basın,
ardından tel halkanın daha büyük tarafını takın ve teli sabitlemek için tel
bağlamayı kapatın. (Resim 1 - 2'ye bakınız))
Delinmiş dosyayı kabloya yükleyin (bkz. Resim 3).
Telin kilidini açmak için tekrar "basın" işaretine basın, ardından yük
dosyası ile birlikte çıkarın. Ardından 12 kabloya (bkz. Resim 5) koyun.
Dosyayı sol elle tutun, 2 tel bağlama tutamağını aşağı doğru bastırın

Mükemmel Ciltleme

Yeterli değil. Seçiciyi Kapandı.
Seçiciyi
daha küçük boyut daha büyük boyut
yönüne ayarlayın
yönüne ayarlayın.
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