Montering knappmaskin
A.

D.

E.

Knapptillverkning
2.

3.

Håll ner handtaget samtidigt som den övre delen av verktyget trycks fast uppåt (magnetfäste). Se till att det lilla
styrstiftet på verktygets övre del riktas bakåt mot maskinkroppen. Skjut därefter in den nedre delen av verktyget åt
vänster samtidigt som det övre verktyget hålls upp.

4.

Montera det medföljande
stiftet på verktygets vänstra
sida. Det förhindrar att
verktyget glider ur sitt läge
i tillverkningsprocessen.

6.

5.

Pressa sedan ihop de tre detaljerna
som placerats i den vänstra delen av
verktyget.

Placera därefter en underdel i den högra delen av
verktyget med magnet/nål
nedåt.

7.
Placera en frontplåt med
den konvexa sidan uppåt
i det vänstra pressverktyget.

F.

B.

Ställ knappmaskinen på bottenplattan och montera de två medföljande insexskruvarna. Dra åt bestämt men inte för hårt (plastgänga)
med den medföljande insexnyckeln. Skruva därefter fast handtaget).

1.

C.

Lägg därefter pappers- Avsluta med den gerondellen på frontplå- nomskinliga skyddsfilten med motivsidan men överst.
uppåt.
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Skjut över verktyget åt
höger med en bestämd
rörelse så att det övre
verktyget roterar en
aning medsols.

Byte av verktyg
• Ta ur den vänstra stoppinnen ur det undre plastglidet.
• Håll upp det övre verktyget i övre läget och dra samtidigt ut det undre verktyget till höger.
• Demontera det övre verktyget genom att hålla handtaget stadigt och samtidigt dra loss verktyget nedåt med handkraft. Det hålls på plats av en magnet.

Skjut tillbaka verktyget åt vänster och
pressa ihop över- och underdel.

Vid tillverkning av kylskåpsmagneter/flasköppnare ska
den medföljande svarta distansbricka ligga i den högra
”koppen” (se bild).

OBS! Se till att den svarta plastdistansen ligger på plats vid
tillverkning av kampanjknappar
och kylskåpsmagneter.
Om plåtar fastnat i det övre
verktyget (uppstår endast om
man av misstag pressat in två
plåtar i verktyget) demonteras
verktyget lättast så här:
• Skruva bort det uppåtstående stoppet på det vänstra
verktyget.
• Ta ur den vänstra lilla stoppinnen ur det undre plastglidet.
• Tryck upp det övre verktyget
i sitt översta läge och dra bort
det undre verktyget till höger.
• Demontera det övre verktyget genom att föra handtaget
nedåt och samtidigt dra loss
verktyget nedåt med handkraft. Det hålls på plats av en
magnet.
• För att undvika skador på
verktygets kanter borras eller knackas ett hål i mitten
av plåtarna. Stick in en mejsel,
liten insexnyckel el.dyl. och vrid
loss plåtarna.

