Instrukcja obsługi maszynki do przypinek Micro – 25, 38, 45, 58 i 77 mm
www.ebadges.co.uk
sales@buttons.co.uk
+44 1780075

Przejdź do https://www.youtube.com/channel/UC8ZxmPdY-sQl6roZveEcGtQ/videos i
obejrzyj filmiki instruktażowe
Pomocne wskazówki
i)

Uchwyt powinien być wygięty do góry, jak pokazano na rysunku 1. Wymaga równomiernego ciągnięcia,
a nie nadmiernej siły.

ii)

Przekładki – rozmiary 45 mm i 58 mm wymagają metalowej przekładki w drugiej matrycy (B) przy
wykonywaniu wszystkich produktów z wyjątkiem breloków.

iii)

Dla większej stabilności zamontuj maszynkę do przypinek na drewnianej podstawie lub ławce, używając
wywierconych otworów (zalecane dla większych rozmiarów).

iv)

Zawsze używaj noża na mocnej desce do krojenia, żeby zapewnić dobre, czyste cięcie. Oszczędzaj noże i
deski do krojenia.

TWORZENIE PRZODU PRZYPINKI:
•

Wydrukuj swój wzór w odpowiednim rozmiarze, kierując się dostarczonym przewodnikiem po
projektach (dostępnym również online).

•

Umieść jeden metalowy przód przypinki w matrycy (A) tak, żeby ostrzejsza krawędź stykała
się z formą.

•

Umieść jeden wycięty projekt graficzny i jeden przezroczysty plastikowy krążek na
metalowym przodzie przypinki.

•

Umieścić szary pierścień (C) na górze.

•

Umieść punktak (D) na górze (jak kapelusz).

•

Obrócić czarną płytę podstawy tak, żeby punktak (D) znalazł się pod uchwytem i pociągnij w
dół. Przód
przypinki, projekt i plastikowy krążek zostaną umieszczone w szarym pierścieniu (C).

TWORZENIE TYŁU PRZYPINKI:
•

Umieść tył przypinki z włożoną agrafką w drugiej matrycy (B) tak, żeby „Z” agrafki było
skierowane ku górze. Do przypinki o rozmiarze 25 mm z otwartym tyłem użyj małego
srebrnego pierścienia, ostrzejszą krawędzią do góry.

•

Umieścić szary pierścień (C) na górze.

•

Odwrócić punktak (D) tak, żeby pasował do szarego pierścienia (C).

•

Obrócić czarną płytę podstawy tak, żeby punktak (D) znalazł się pod uchwytem i pociągnij w
dół.

•

Zdejmij szary pierścień (C) i punktak (D) z prasy, żeby odsłonić gotową przypinkę.

Jeśli robisz 25 mm przypinkę z otwartym tyłem, teraz włóż miedzianą agrafkę w kształcie „D”.

W celu uzyskania dalszej pomocy, skontaktuj się z
help@enterpriseproducts.co.uk

