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เลือ- ยวงเดือนขนาดเล็ก /.0 นิว*
Mini Circular Saw 3.5 "
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บทนํา
บริ ษัทขอขอบพระคุณท่าน ทีได้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์นี " เราพัฒนาก้ าวมาอีกขันด้
" วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เครื องมือช่าง ทียังคงเต็มเปี ยมด้ วยมาตรฐาน Zinsano เราพิถีพิถนั ทุกขันตอนการผลิ
"
ต ใส่ใจคัดสรร
วัสดุคณ
ุ ภาพ ให้ สินค้ าทุกชิ "นเหนือกว่าด้ วยคุณสมบัติพิเศษสุด ทังการใช้
"
งานทีสะดวกยิงขึ "น ปลอดภัย
ยิงกว่า ประหยัดเวลา และประหยัดวัสดุสิ "นเปลือง ในราคาทีใครก็เป็ นเจ้ าของได้ ผลิตภัณฑ์ เครื องมือ
ช่าง จะมีการควบคุมความปลอดภัย โดยจะมีสญ
ั ลักษณ์อีกหลายประเภทแสดงถึงการใช้ งานอย่าง
ปลอดภัยเพือให้ กลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ งานได้ ศกึ ษาก่อนการใช้ งาน

เลือ- ยวงเดือนขนาดเล็ก /.0 นิว*
Mini Circular Saw 3.5”

CL600 M
2

15

คู่มือการใช้งาน
4. จับเครื องให้แน่นและเปิ ดสวิทซ์และรอจนใบเลือยหมุนด้วยความเร็วสู งสุ ด จากนั&นกดปุ่ มล็อค
ความปลอดภัย
5. และไสไปตามวัสดุอย่างค่อยๆแต่แน่นหนา ดันเครื องมือไปข้างหน้าตามรางตัด
หมายเหตุ : ถ้าการตัดไม่มีการปรับแต่ง คุณสามารถอ่านรายละเอียดตามด้านล่างนี&
6. ตรวจสอบใบเลือยวู่กต้องและมีความคม ไม่เสี ยหาย
7. ตั&งค่าความลึกในการตัด
8. กดปุ๊ มล็อคเพือความปลอดภัยและถือเครื องมือ
9. ดันเครื องมือไปตามเส้นข้างหน้าทีต้องการตัด ถ้าจําเป็ นให้กดปุ่ มตัวนําเลเซอร์
การบํารุงรักษา
ข้ อควรระวัง:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื องมืออยูใ่ นตําแหน่งปิ ดเครื อง และถอดปลัก9 เครื องมือออก
ก่อนดําเนินงานใดๆ กับเครื องมือ อย่าใช้น& าํ มันเชื&อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกฮออล์ หรื อวัสดุประเภท
เดียวกัน เพราะอาจทําให้เครื องมือมีสีซีดจาง ผิดรู ปทรง หรื อแตกหักได้ เพือความปลอดภัยและความ
น่ าเชือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศนู ย์บริ การทีผ่านการรับรองจาก Zinsano เป็ นผูด้ าํ เนินการซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และทําการปรับตั&งอืนๆ นอกจากนี&ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Zinsano
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สารบัญ
คําแนะนําการใช้ งาน
สัญลักษณ์ทีควรทราบ
ข้ อมูลเชิงเทคนิค
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รายละเอียดการทํางาน
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10. การใส่ ฐาน
• การปรับมุมตัด
หมายเหตุ : ขนาดมุม (RS) แสดงให้เห็นถึงมุมจาก T ° ไปทางซ้าย และ T ° ถึง VT ° ไปทางขวา
ระดับมาตราส่ วน W ระดับ คือ T ° , YS ° , ZT ° และ WS ° ตามขนาดมุม (RV) ซึงเป็ นตําแหน่งทีมีการตัด
มากทีสุ ด
1. นําปากกาจับชิ&นงานออก (RT) และยกก้านล็อคขณะใส่ และขันให้หลวมออก
2. ถ้าได้มุมทีต้องการในการตัดแล้วจากนั&นตั&งค่าไม้วดั ให้ขยายออก (RZ) จัดขนาดตามระดับที
ต้องการตามระยะแนวมุม (RV)
3. ถ้าได้มุมในการตัดทีต้องการ ให้ต&งั ค่าจุดบนสเกล(R[)
4. ขันตัวล็อคให้แน่น (RY) และตรวจสอบให้มนใจว่
ั าไม้วดั ปรับได้แน่น
• การติดตั&งและการปรับเครื องหนีบชิ&นงาน
1. วางเครื องหนีบชิ&นงานตามแนวของมุมชิ&นงาน ( RR)
หมายเหตุ : ควรมีสกรู ยดึ เพือความปลอดภัยของเครื องจับชิ&นงาน เครื องจับชิ&นงานจะรักษาความ
ปลอดภัยของพื&นการทํางาน (RR) เมือขันน็อตเพือยึดชิ&นงาน
2. อย่าใช้มือของคุณจับชิ&นงานเพียงขันน็อตให้แน่น จะช่วยรักษาความปลอดภัยของชิ&นงานได้
3. ก่อนจะประมาณความหนาของชิ&นงาน ควรปรับความสูงของชิ&นงานให้มากกว่าเครื องจับชิ&นงาน
จะทําให้สะดวกในการจับยึดชิ&นงานและรวดเร็วมากขึ&น
• การปรับตําแหน่งมุมของแท่นงาน
มีปุ่มล็อค(ZT) ด้านล่างของแท่นงาน (RR) ทีจะสามารถปรับตําแหน่งของแท่นงานได้ คลายแท่นงานโดย
ขันน็อตล็อคหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเลือนแท่นงานไปตําแหน่งทีต้องการ ดังแสดงในรู ปที ] สุ ดท้าย
ขันน็อตล็อคให้แน่น
• การปรับตั&งค่ามุมทีจะตัดแต่ง
Y. วางชิ&นงานลงบนโต๊ะยึดชิ&นงานและยึดชิ&นงาน
หมายเหตุ : ถ้าชิ&นงานมีความยาวมากกว่าปกติ คุณสามารถขยายไม้วดั ชิ&นงานได้ (RZ) ปรับและดึงไปยัง
ตําแหน่งชิ&นงานปั จจุบนั ทีเหมาะสม (รู ปที ^ และรู ปที YT)
R.ตรวจสอบใบเลือยต้องถูกต้องมีความคมและไม่เสียหาย
3. ตั&งค่าความลึกในการตัด

คําแนะนําก่ อนการใช้ งาน
1. ควรศึกษาและปฏิบตั ิ ตามคู่มือการใช้งานทีแนบมากับเครื องอย่างเคร่ งครัด รวมถึงข้อควรระวัง
สัญลักษณ์ ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
2. ควรบํารุ งรักษาเครื องมือให้พร้อมในการใช้งานอย่างสมําเสมอ
3. ระวังอย่าให้เด็กใช้เครื องมือและควรเก็บให้พน้ มือเด็ก
4. ควรหยุดใช้ทนั ทีทีพบสิ งผิดปกติกบั เครื องมือ
5. ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ทีมากับเครื องนอกเหนือจากคู่มือระบุ อาจเกิดความเสี ยหายกับเครื องและ
ไม่ได้ความปลอดภัย
6. การใช้งานต่อเนื องไม่ควรใช้เกินกําลังของเครื อง
7. ควรใช้เครื องมือให้เหมาะสมกับประเภทงานแต่ละประเภท
8. เนืองจากงานวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั สิ นสงวนแอนด์ซันส์ จํากัด เป็ นงานต่อเนือง ดังนั&นข้อมูลที
ระบุในคู่มือเล่มนี&อาจมีการเปลียนแปลงโดยทีไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
10. ขอแนะนําให้ใช้อุปกรณ์เสริ มหรื อส่วนประกอบเหล่านี& กบั เครื องมือ Zinsano ของคุณตามทีระบุ
ในคูม่ ือนี& การใช้อุปกรณ์เสริ มหรื อส่วนประกอบอืนอาจทําให้ผใู้ ช้ได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริ ม
หรื อส่ วนประกอบตามทีระบุไว้เท่านั&น

สั ญลักษณ์ ที-ควรทราบ
ต่อไปนี&คือสัญลักษณ์ทีใช้สําหรับอุปกรณ์เพือรักษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการทํางาน
อ่านคู่มือการใช้งาน

ฉนวนหุ ม้ สองชั&น

แรงดันไฟฟ้ า (โวลต์)

คุณสมบัติตามข้อกําหนด ด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย แสดงการรับรองจากผูผ้ ลิต
กําลังไฟ (วัตต์)

คู่มือการใช้งาน

คําเตือน ด้านความปลอดภัย
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• เคล็ดลับการตัด
1. ถ้าการตัดสามารถมองเห็นได้ โดยไม่ทบั ซ้อนมุม ในกรณี การใบเลือยตัดเป็ นวงกลม ขอบมุม
จําเป็ นต้องตัดด้วยมีด ถ้าวัสดุบางและพื&นผิวด้านหลังวัสดุไม่สาํ คัญสามารถตัดออกได้
2. ในกรณี ทีต้องมีการเข้าถึงพื&นผิวด้านหลังวัสดุทีจะตัด สามารถทําเครื องหมายการตัดก่อนจะตัด
ออกได้ การตัดทีทําแล้วจากพื&นผิวด้านหลัง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็ นมุมทีสมบูรณ์แบบตาม
พื&นผิวด้านหน้า
• การตัดวัสดุโดยเฉพาะหรื อวัสดุทียาก
เรี ยนรู ้และใช้เครื องมือการตัดไม้ก่อนทีจะตัดวัสดุทียาก เมือตัดวัสดุทียาก เช่น เหล็ก อาจจะต้องใช้
แรงมากขึ&นและจําเป็ นจะต้องใช้เครื องหนีบชิ&นงาน
วัสดุทีไม่ควรตัด คือวัสดุทีมีสารพิษหรื อมีฝนควั
ุ่ น เช่น PTFE หรื อ ใยหิ น
1. แผ่นโลหะ
- ปรับการตั&งค่าความลึกอย่างน้อย Y mm. ลึกกว่าความหนาของวัสดุเพือหลีกเลียงใบเลือยขึ&นมา
มากกว่าพื&นผิวชิ&นงาน เศษวัสดึจะต้องอยูใ่ ต้ชิ&นงาน
- กําจัดความขรุ ขระและสนิมซึ งเป็ นอุปสรรคต่อการทําชิ&นงาน
- ขี&ผ& งึ นําไปใช้กบั แผ่นฐานของเครื องมือทําให้ตดั โลหะง่ายขึ&น
- ใช้การตัดให้เหมาะสมแต่ละประเภท ทองเหลือง,ทองแดง,ตะกัว,อะลูมิเนียม หรื อเหล็กชุบ
สังกะสี
- ทุกๆ R นาทีของตัดโลหะ ควรจะพักเครื องอย่างน้อย Z นาที
2. กระเบื&องเซรามิก,ชนวน
- ใช้เฉพาะใบเลือยทีออกแบบมาเฉพาะเท่านั&น
- มักจะใช้กบั เครื องดูดฝุ่ นทีเหมาะสมหรื อเชือมต่อกับเครื องดูดฝุ่ น ฝุ่ นสามารถเป็ นอันตรายต่อ
ผูใ้ ช้งานและต้องมีการป้ องกันอย่างถูกต้อง
3. แผ่นกระดาษปิ ดฝาผนัง
- ใบเลือยทีแนะนําต้องสําหรับการตัดโดยเฉพาะ และในการเชือต่อกับเครื องดูดฝุ่ นหรื อท่อดูดฝุ่ น
ควรให้เหมาะสม
- เครื องมือทีอํานวยความสะดวก เช่น ใบเลือย หรื อ มีดโดยทัวไปจะช่วยให้งานออกมาดีมากขึ&น
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ข้ อมูลเชิงเทคนิค
รุ่น
แรงดันไฟฟ้ า
กําลังไฟฟ้ า
ความเร็วรอบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ
ขนาดรู หน้าแปลนภายใน
ความลึกในการตัดสูงสุ ด
นํ&าหนักรวมกล่อง

CL600 M
220V~/50Hz
VTTW
SSTT r/min
]^ mm. (3.5”)
YT mm.
T-R[ mm.
S.] kg.

หมายเหตุ เนื องจากเรามีการวิจยั และการพัฒนารายละเอียดในทีนี& อย่างต่อเนื อง อาจมีการเปลียนแปลง
โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติ
สามารถนํามาใช้สําหรับตัดแผ่นไม้,กระเบื&อง,เหล็ก,พลาสติก และควรเลือกใช้ใบตัดให้ตรงกับประเภท
ของงาน
คําแนะนําความปลอดภัย
เมือมีการใช้เครื องมือนี&ควรระวังความปลอดภัยและจะต้องปฏิบตั ติ ามเพือหลีกเลียงจากความเสี ยงของ
อุปกรณ์เครื องมือทีอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้ าลัดวงจร และอุบตั ิเหตุทีเกิดขึ&นกับผูใ้ ช้งานได้
เพือความปลอดภัยกับผูใ้ ช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนทีจะใช้งานเครื องนี&
1. เก็บเครื องไว้ในสถานทีทีสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
2. ควรวางเครื องให้ห่างจากพื&นทีเปี ยกชื&นหรื อฝน อย่าใช้เครื องนี&ในพื&นทีทีใกล้กบั วัตถุไวไฟ ก๊าซ หรื อนํ&ามัน
3. เก็บเครื องให้ห่างจากเด็กและผูอ้ ืน
4. ถ้าไม่ได้ใช้เครื องเป็ นเวลานาน ควรเก็บไว้ในทีแห้งและล็อค เก็บให้พน้ มือเด็ก
5. ห้ามใช้เครื องอย่างรุ นแรง ควรใช้อย่างถูกต้อง
6. ควรใส่ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง
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7. สวมเสื& อผ้าให้เหมาะสม อย่าสวมเสื& อผ้าหลวมและเครื องประดับ อาจจะเป็ นอันตรายได้ ไม่ควรสวม
ถุงมือ สําหรับผมยาวให้สวมทีคาดผมด้วย
8. สวมแว่นตาและหน้ากากป้ องกันความปลอดภัย
9. เว้นระยะห่ างขณะใช้เครื องให้ปลอดภัย
10.ใช้น& าํ มันหล่อลืนในการบํารุ งรักษาเครื องมือ
11. เช็คเครื องเป็ นระยะ ๆ ถ้ามีชิ&นส่ วนใด ๆ ทีชํารุ ดให้แก้ไข อย่าวางประแจใกล้เครื องก่อนทีเครื องจะ
ทํางาน หากละเลย อาจจะทําให้ประแจเกิดความเสี ยหายได้
12. ระวังมือและอุปกรณ์เครื องใช้ให้ออกห่ างจากสวิตช์ เปิ ด-ปิ ด เครื องเพือหลีกเลียงเครื องสตาร์ทโดย
ไม่ได้ต& งั ใจ
13.ถ้ารู ้สึกง่วงไม่ควรใช้เครื องควรหยุดการทํางานทันที
14. ตรวจสอบว่าชิ&นส่ วนชํารุ ดหรื อไม่ เช็คใบมีดโดยการถอดฝาครอบออกมาดู อย่าใช้เครื องถ้ามีชิ&นส่ วน
ชํารุ ดหรื อแตกหัก
15. การใช้งานของอุปกรณ์อืนทีไม่ได้แนะนําสามารถก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
16. เปลียนอะไหล่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
Y[. ไม่ดดั แปลงปลัก9 ในทุกๆกรณี และไม่ใช้ปลัก9 โดยไม่ติดตั&งสายดิน
18. หลีกเลียงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับสายไฟหรื อสายดิน
Y^.ไม่ใช้สายไฟในทางทีผิด เช่น ไม่ใช้สายไฟเพือยก,ดึงหรื อถอดปลัก9 เครื องมือ และควรเก็บสายไฟให้
ห่ างจากความร้อน,นํ&ามัน,สิ งมีคม
RT. เมือต้องใช้งานเครื องมือบริ เวณกลางแจ้ง ควรใช้สายไฟทียาวและเหมาะสมสําหรับการใช้งาน
กลางแจ้งช่วยลดความเสี ยงจากการเกิดไฟช็อต
21. ไม่ใช้งานเกินกําลัง ใช้งานให้เหมาะสมและสมดุลตลอดเวลา ช่วยให้ควบคุมเครื องมือได้ดีข& นึ ทีอาจ
ทําให้เกิดสถานการณ์ทีไม่คาดคิด
RR. ถ้าอุปกรณ์ทีมีไว้สําหรับเชือมต่อเพือดูดฝุ่ นและอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกอืนๆ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าอุปกรณ์เหล่านี&เชือมต่อถูกต้องและใช้อย่างเหมะสม การใช้อุปกรณ์เสริ มสามารถลดอันตรายจากฝุ่ นได้
23. เก็บคู่มือความปลอดภัยนี&ไว้สําหรับการอ้างอิง

วางวัสดุทีจะตัดบนพื&นผิวทีเรี ยบ เช่น โต๊ะงาน,โต๊ะ หรื อพื&น ใช้ชิ&นส่ วนเศษวัสดุให้อยูใ่ ต้ล่าง
ชิ&นงาน ถ้า
Y.คุณไม่ตอ้ งการให้เกิดความเสี ยหายของพื&นผิวการทํางาน
R.พื&นผิวการทํางานมีแนวโน้มทีจะเกิดความเสี ยหายจากใบเลือย เช่น พื&นคอนกรี ต
เสี ยบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
จับเครื องให้แน่น และลงบนพื&นฐานโลหะทีจะถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ&นงานไม่เลย
เกินฐานส่วนครึ งทีเหลือ อย่าสัมผัสกับใบเลือยวัสดุ
เปิ ดสวิทซ์เครื องมือและรอสักครู่ ให้ใบเลือยทํางานถึงความเร็วสูงสุ ดจากนั&นกดปุ่ มล็อค(3)
และใส่ ใบเลือยเข้าไปในวัสดุชา้ ๆและค่อยๆ แต่แน่น จากนั&นกดเครื องมือไปตามเส้น
ข้างหน้า ในกรณี ทีจําเป็ น กดเปิ ดสวิทซ์เลเซอร์
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้เครื องมือถอยหลัง
แรงทีน้อยมากควรจะใช้เมือพร้อมจะตัด แรงทีมากเกินไปจะทําให้เกิดความเมือยล้าแก่
ผูใ้ ช้งานและใบเลือย เครื องมือ ก็จะเกิดความสึกหรอมาก นอกจากนี&แรงทีมากเกินจะทําให้
เกิดอุณภูมิการตัดออกส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานจะต้องเสมอราบกับวัสดุ สิ งนี&เป็ นสิงสําคัญหรื อถ้าชิ&นงานตัดบาง
ก่อนจะตัดควรมีแผ่นรองชิ&นงาน
เมือตัดเสร็จ ยกเครื องมือจากพื&นผิวการทํางาน ก่อนปิ ดสวิทซ์ ถ้าฝุ่ นละอองมีจาํ นวนมาก ให้
ปิ ดสวิทซ์เพียงไม่กีนาทีจะช่วยให้ฝนล้
ุ่ างจากภายในเครื องมือได้
9. การตัด ลึก หนา บาง
การตัดอาจไม่สามารถตัดวัสดุทีหนามากได้
ควรเลือกใบเลือยให้เหมาะกับวัสดุทีหนาและเปลียน ตั&งค่าความลึกทีจะตัดจากนั&นเสี ยบปลัก9 และ
วางบนแผ่นฐานโลหะ (Y]) บนพื&นผิวการทํางาน ตรวจสอบให้มนใจว่
ั าเครื องหมายจุดบ่งชี&
ด้านหน้า สอดคล้องกับเส้นเริ มต้น
เปิ ดสวิทซ์เครื องมือและรอจนใบเลือยมีความเร็วสูงสุ ด จากนั&นไสใบเลือยไปบนวัสดุอย่างช้าๆ
ค่อยๆ แต่แน่น จากนั&นกดเครื องมือไปตามแนวเส้นด้านหน้า
เมือเสร็จสิ&น ยกเครื องมือออกจากพื&นการทํางานก่อนปิ ดสวิทซ์
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เปิ ดสวิทซ์ : กดสวิทซ์เลเซอร์ (R) ตําแหน่ง “I” เลเซอร์จะทํางาน
ปิ ดสวิทซ์ : กดสวิทซ์ (R) ทีตําแหน่ง “O” อีกครั&ง
ตรวจสอบให้แน่ใจเส้นตัดอยูบ่ นชิ&นงาน
ปรับความลึกในการตัดตามทีต้องการ
เสี ยบปลัก9 เครื องมือและมอเตอร์เริ มทํางาน
เมือใบเลือยมีความเร็วสู งสุ ด (ประมาณ S วินาที) วางเลือยชิ&นงานตามต้องการ
เปิ ดสวิทซ์เลเซอร์ (Y) จากช่องเลเซอร์โดยใช้สวิตซ์ตวั นําเลเซอร์ (R)
ดูตาํ แหน่งบนชิ&นงานแล้วค่อยๆ ไสเลือยไปด้านหน้าโดยใช้มือสองข้างจับให้แน่น ให้แสง
เลเซอร์อยูบ่ นตําแหน่ง
ปิ ดสวิทซ์เมือการตัดเสร็จสิ& น
6. การทําให้เส้นตรง
จุดรู ปตัววีและจุดทีอยูต่ าํ แหน่งด้านหน้าและด้านหลังของ
ฐาน จะช่วยให้เส้นตรงตามเมือตัด
[. การดูดฝุ่ น
เลือยวงเดือนเป็ นเครื องมือทีมีประสิ ทธิภาพ แต่ทาํ ให้เกิด
ฝุ่ นละอองเป็ นจํานวนมาก เป็ นเครื องมือทีมีใบเลือยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนั&นจะต้องมีการดูดฝุ่ นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ควรจะใช้งานการตัดแต่งทีมีขนาดเล็ก
ใส่ ท่อดูดฝุ่ น (b) เข้ากับหัวดูดฝุ่ น (Y[)
ต่อเข้ากับเครื องดูดฝุ่ นให้ถูกต้องสําหรับดูดขี&เลือยและเศษผง
]. การตัด
คําเตือน : ก่อนใช้เครื อง จําเป็ นต้องตรวจสอบฝาครอบป้ องกันว่านํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง
คําเตือน : การตัดควรให้ตดั ไปขั&งหน้าเสมอๆ ไม่ตดั ถอยหลัง ถ้าคุณคือผูใ้ ช้มือใหม่ ให้ฝึกตัดไม้บางๆ
ก่อนจนกระทังชํานาญ
ตรวจสอบรายละเอียดเพือให้มนใจวั
ั สดุเหมาะสมทีจะตัด
ใส่ ใบเลือยให้พอดีและถูกต้อง ต้องมันใจว่ามันมีความคมและไม่เสี ยหาย
ตั&งค่าความลึกในการตัด
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รายละเอียดการทํางาน
คําเตือน : ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิ ดและถอดปลัก9 เครื องออกก่อนทีจะปรับหรื อการตรวจสอบ
การทํางานเกียวกับเครื อง
ส่ วนประกอบการทํางาน ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไฟเลเซอร์
สวิทซ์เปิ ด-ปิ ดไฟเลเซอร์
ปุ่ มล็อคป้ องกันอันตรายจากการทํางาน
ทีเกิดจากไม่ได้ต& งั ใจกดสวิตซ์
ความลึกของการตัด
สวิทซ์เปิ ด-ปิ ดเครื อง
ปุ่ มล็อคออก
ก้านล็อคปรับตั&งความลึกของการตัด
น็อตล็อคใบเลือย
ใบเลือย

10.ใกน์บงั คับทิศทาง
11.สกรู ล็อคใกน์บงั คับทิศทาง
12.ฝาครอบป้ องกัน
13.ทีเก็บประแจสําหรับเปลียนใบ
14.ไฟ LED สําหรับโชว์สถานะเครื องทํางาน
15.ด้ามจับเสริ มยางกันลืน
16.ปุ่ มล็อคแกนสําหรับเปลียนใบ
17.ท่อระบายฝุ่ น
18.ฐานรองตัด
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การประกอบ
Y.การตั&งค่าความลึกในการตัด (รู ปที Y)
หมายเหตุ : ข้อแนะนําให้ต&งั ความลึกประมาณ R มิลลิเมตร ลึกกว่า
ความหนาของวัสดุ ช่วยให้มนใจว่
ั างานตัดของคุณจะสะอาด
- ไม่ล็อคคันโยกเมือจะตั&งค่าความลึกในการตัด([) ตั&งค่าความลึก
ในการตัดตามทีจําเป็ นและล็อคคันโยก
2. การเปลียนใบเลือย
คําเตือน : ตําแหน่งทีไม่ถูกต้องของใบมีดสามารถทําให้เครื องเกิดความ
เสี ยหายได้
ตรวจสอบให้มนใจว่
ั าไม่เสี ยบปลัก9
กดปุ่ มล็อคแกนหมุน (YV) คลายสกรู ตรงแหวนรอง (]) โดย
ใช้ประแจหกเหลียม (f) ขันตามเข็มนาฬิกาจากนั&นนําสกรู
ออกจากแหวนรอง (รู ปที R,ZและW)
ตั&งค่าความลึกสู งสุ ด (ดูได้จากข้อ Y)
ยกฐานขึ&น (Y])
นําใบเลือยออก
ติดตั&งใบเลือยโดยทําในขั&นตอนกลับกัน
กดปุ่ มล็อคแกนหมุน (YV) จนมันเข้าได้พอดีจากนั&นขันสกรู
ให้แน่น

หมายเหตุ: ลูกศรทีอยูบ่ นใบเลือยต้องสัมพันธ์กบั ทิศทางของการหมุน
บนอุปกรณ์)

คู่มือการใช้งาน
การทํางาน
Y. ถือเครื องมือและเปิ ดสวิทซ์ ON/OFF
คําเตือน : ก่อนเปิ ดสวิทซ์ ตรวจเช็คว่าใบเลือยติดตั&งอย่างถูกต้องและทํางานได้อย่างราบรื นและสกรู ยดึ
ใบมีด (]) แน่นพอดี
- เสี ยบปลัก9 กับแหล่งจ่ายไฟ จนกระทัง LED ตัดการเชือมต่อไฟฟ้ า
R.การเปลียนเครื องมือ

(ทิศทางการทํางานแสดงอยู่
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- กดปุ่ มล็อค (V) บริ เวณด้านหน้า (ตามทิศทางลูกศร A บนรู ปที S) จากนั&นกดปุ่ ม ON/OFF ให้แน่น
และกดค้างไว้ในเวลาเดียวกัน (ตามทิศทางลูกศร D บนรู ปที S)
- เมือคุณปล่อยไกสวิทซ์จะกลับไปตําแหน่งเดิมทําให้เครื องปิ ดโดยอัตโนมัติ
คําเตือน : ใบเลือยจะยังคงหมุนต่อหลังจากเครื องมือปิ ด
Z. การคลายการล็อค
กดปุ่ มล็อคด้านหลังเพือความปลอดภัย (Z) กดลงและค้างไว้ (ตามทิศทางลูกศร C บนรูปที S )
หมายเหตุ : กดปุ่ มล็อคเพือความปลอดภัย (Z) การปลดล็อคกลไกในการตัดเพือให้มอเตอร์สามารถย้ายลง
มาได้ ใบเลือยสามารถโผล่ออกมาจากฝาครอบป้ องกันได้
4. การตั&งค่ารางตัด
คลายสกรู จากรางตัด (YY) บนฐาน (Y]) และตั&งค่าความกว้างทีต้องการและขั&นสกรู รางตัดให้แน่น
S. การกําหนดเส้นเลเซอร์
คําเตือน : อย่าจ้องมองลําแสงเลเซอร์โดยตรงและไม่มองลําแสงโดยตรงนานกว่า RS วินาที
เมือคุณทําเส้นตัดบนชิ&นงาน เลเซอร์จะสามารถช่วยให้คุณมีการวางแนวเส้นได้ดีข& นึ
สวิทซ์เลเซอร์ (R) อยูต่ าํ แหน่งด้านหน้าปุ่ มล็อคเพือความปลอดภัยสําหรับการคลายการล็อค (Z)
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