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Những chú ý để đảm bảo an toàn

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn mua S-Cutter.

Đây là bản hướng dẫn sử dụng thiết bị đúng cách và những nội dung chú ý đảm bảo an toàn 

cho người dùng, không gây tổn hại đến tài sản vật chất.

Vui lòng đọc kỹ những nội dung này để sử dụng cho đúng.

Hướng dẫn sử dụng
( CM4_M / CM4_OD )



                    Công nghệ MÁY CẮT ỐNG tốt nhất

Mục lục

1. Những chú ý đảm bảo sử dụng an toàn 03

2. Vui lòng đảm bảo thực hiện đúng những 

nội dung dưới đây.
05

3. Những nội dung kiểm tra trước khi sử 

dụng
07

4. Hướng dẫn sử dụng theo từng sản phẩm

  ● Hướng dẫn sử dụng S-CM4_M 08

  ● Hướng dẫn sử dụng S-CM4_OD 21

5. Những hạng mục bảo trì và kiểm tra máy 27

6. Giấy chứng nhận chất lượng 30



.

                                                                                                 S-Cutter   3

01 Giữ nhà xưởng, nơi làm việc vệ sinh và ngăn nắp.
Nhà xưởng và bệ làm việc bừa bãi mất vệ sinh có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai 
nạn lao động.

02 Chú ý đến môi trường xung quanh.
Không để máy bị dính nước mưa.
Không sử dụng máy trong môi trường ẩm ướt.
Lắp đặt hệ thống đèn đủ sáng ở nhà xưởng, nơi làm việc.
Không sử dụng máy trong môi trường có chất lỏng hay khí dễ cháy nổ. (nguy hiểm cháy 
nổ)

03
Phải đảm bảo an toàn điện.
Tránh tiếp xúc trực tiếp thân thể với các bộ phận nối đất (ví dụ như đường ống nước, máy 
sưởi, máy làm nóng bằng điện, tủ lạnh).

04 Không để trẻ em tiếp cận máy.
Không để trẻ em tiếp xúc với dụng cụ cắt hay dây nối điện.
Không để khách đến làm việc tiếp cận khu nhà xưởng.

05 Chú ý bảo quản sản phẩm an toàn.
Ngắt nguồn điện và bảo quản dụng cụ cắt ở nơi khô ráo có lắp đặt ổ khóa tự động, 
không để người ngoài tiếp cận.

06 Không sử dụng máy trong tình trạng quá tải điện.
Sử dụng máy an toàn và hiệu quả hơn trong mức độ giới hạn cho phép.

07 Chỉ sử dụng dụng cụ cắt đúng chuẩn được quy định sẵn.
Sử dụng các phụ tùng đạt tiêu chuẩn do công ty cung cấp.
Không sử dụng dụng cụ cắt ngoài mục đích sử dụng quy định hoặc ngoài phạm vi công 
việc.

08 Mặc trang phục bảo hộ lao động thích hợp.
Không đeo đồ trang sức hay mặc quần áo quá rộng. Chú ý có thể bị thương bởi dụng cụ 
cắt đang hoạt động.
Khuyến cáo đi giày chống trơn trượt khi sử dụng máy ngoài trời.

09 Nhất định phải đeo kính và găng tay bảo hộ lao động.
Mắt có thể bị tổn thương nghiêm trọng nếu bị những mảnh vụn bắn ra trong quá trình 
làm việc bắn vào, còn những bộ phận cơ thể tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm có thể bị 
bỏng.

10 Không sử dụng dây điện ngoài mục đích quy định sẵn.
Không cầm dây diện để kéo máy sản phẩm, không kéo   căng dây điện khi muốn rút 
phích cắm khỏi ổ.
Tránh để dây điện tiếp xúc với nơi hay vật có nhiệt   độ cao, dầu nhớt hay các vật có góc 
cạnh sắc nhọn.

11 Bọc chống bắn cho chóp cắt.
Mảnh vụn bắn ra khi cắt nếu gặp vật chất dễ cháy có thể gây tai nạn cháy nổ, còn nếu 
chạm vào cơ thể có thể gây bỏng.

12 Đặt cố định (kẹp chặt) vật gia công.
Chú ý cẩn thận hơn khi cố định những vật gia công (cắt) ngắn.

Những chú ý đảm bảo sử dụng an toàn
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13 Chú ý quản lý máy.
Chú ý giữ vệ sinh máy sạch sẽ để sử dụng an toàn và có hiệu quả.
Sử dụng loại dầu bôi trơn phù hợp để bảo trì máy, trường hợp không sử dụng trong một 
thời gian dài thì phủ bên ngoài máy một lớp dầu chống gỉ sét. 
Tuân thủ các quy định về bảo trì và những nội dung phải tuân theo khi thay phụ tùng cho 
máy.
Tiến hành kiểm tra định kỳ phích cắm và dây điện, trường hợp phát hiện hỏng hóc phải 
báo ngay cho thợ chuyên để tiến hành sửa chữa.
Tiến hành kiểm tra định kỳ các dây điện nối và thay mới nếu phát hiện hỏng hóc.
Chú ý giữ bệ làm việc (bàn cắt) khô ráo, không để bị dính cặn dầu.

14 Ngắt nguồn điện.
Ngắt nguồn điện khi không sử dụng hay khi tiến hành kiểm tra, khi thay các bộ phận như 
dụng cụ cắt, mũi khoan, lưỡi cưa…

15 Kiểm tra trước khi cho chạy máy.
Kiểm tra đảm bảo dụng cụ cắt (chóp cắt) đã được vặn chặt, hướng lưỡi dao và chiều quay 
đã được chỉnh đúng.
Kiểm tra đảm bảo không có dị vật bên trong bộ phận quay.

16 Chú ý tránh sai sót dẫn đến máy không hoạt động được.
Không di chuyển vị trí máy khi còn cắm nguồn điện.
Kiểm tra đảm bảo đã tắt công tắc khởi động khi kết nối máy với nguồn điện.

17 Dây điện nối ngoài trời
Sử dụng dây điện nối được đánh dấu đúng quy cách cho phép tương ứng với mục đích sử 
dụng.

18 Luôn chú ý tập trung.
Giám sát tiến trình làm việc và thực hiện công việc hợp lý.
Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện không tập trung được

19 Kiểm tra đảm bảo sản phẩm không bị hỏng hóc.
Trước khi sử dụng máy lần tiếp theo, kiểm tra đảm bảo các thiết bị bảo hộ an toàn, các 
bộ phận bị hư hại nhẹ thực hiện đúng chức năng theo mục đích sử dụng.
Kiểm tra đảm bảo không bị mắc kẹt, dính ở đâu hoặc không bộ phận nào bị hỏng hóc, hư 
hại.
Dụng cụ cắt chỉ hoạt động bình thường trong điều kiện mọi bộ phận được lắp ráp chuẩn 
và các điều chỉnh được thiết lập đúng.
Những thiết bị an toàn hoặc bộ phận bị hỏng hóc không được nhắc đến trong hướng dẫn 
mua hàng phải được sửa hoặc thay tại trung tâm chăm sóc khách hàng.

20 Chú ý!
Để đảm bảo an toàn, quý khách hãy sử dụng những phụ tùng và lưỡi cưa được nêu trong 
hướng dẫn sử dụng hoặc được nhà cung cấp sản phẩm khuyên dùng. Tùy ý sử dụng phụ 
tùng hoặc lưỡi cưa của nhà sản xuất khác, không được khuyên dùng trong hướng dẫn mua 
hàng hay trong danh mục hàng hóa của công ty chúng tôi có thể dẫn đến sự cố ngoài ý 
muốn thuộc phạm vi trách nhiệm của khách hàng.

21 Giao cho thợ chuyên sửa chữa
Nhất quán theo quy định về an toàn tương ứng với sản phẩm được cung ứng. Việc sửa 
chữa máy phải được giao cho thợ chuyên, những trường hợp khác có thể gây ra tai nạn.
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Những điều khoản ghi trong bản hướng dẫn sử dụng này bao gồm những thông tin 

quan trọng liên quan đến đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm. Trường hợp 

không tuân thủ những điều khoản này có thể dẫn đến các tai nạn gây thương vong, 

tổn hại về người và tổn thất tài sản nghiêm trọng.

Mức độ nguy hiểm liên quan đến sử dụng máy an toàn được chia thành ‘Cảnh báo’ 

và ‘Chú ý’, có ý nghĩa như sau.

Dấu hiệu Giải thích

Cảnh 
báo

※ Trường hợp vi phạm những điều khoản hướng dẫn, có khả năng rất cao sẽ xảy ra 

tai nạn gây tổn hại nghiêm trọng hoặc có thể gây thương vong

Chú ý

※ Trường hợp vi phạm những điều khoản hướng dẫn, có khả năng rất cao sẽ xảy ra 

tai nạn gây tổn hại nghiêm trọng hoặc có thể gây thương vong

※ Trường hợp có khả năng phát sinh sự cố hỏng hóc đối với máy hoặc ảnh hưởng 

đến chức năng hoạt động của máy

Bản hướng dẫn sử dụng có ghi rõ những chú ý để đảm bảo an toàn và phòng 

ngừa những sự cố dễ phát sinh khi nhập và sử dụng sản phẩm. Mục những điều 

cần chú ý và cảnh báo về an toàn không thể hiện được tất cả những tình huống và 

trạng thái có thể xảy ra, do đó yêu cầu người sử dụng hết sức chú ý trong quá 

trình sử dụng và quản lý sản phẩm. Đọc hết và hiểu rõ những nội dung được nêu 

để có thể sử dụng máy không làm phát sinh tai nạn, sự cố.

Các biện pháp an toàn đặc biệt

Những dấu hiệu ‘Cảnh báo’ hoặc ‘Chú ý’ là ký hiệu yêu cầu người sử dụng chú ý khi 

có khả năng xảy ra tình huống nguy hiểm trong điều kiện nhất định.

Vui lòng đảm bảo thực hiện 

đúng những nội dung dưới đây.
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● Kiểm tra đảm bảo bộ ngắt mạch đã được cài đặt trên tất cả hệ thống được cấp điện.

● Không đổ dầu cắt hay nước khi đang sử dụng máy.
Động cơ điện bị dính nước hay chất lỏng nào đó có thể gây ra giật điện là nguyên nhân dẫn đến 
tai nạn tử vong.

● Không sử dụng khi trời mưa hoặc khi máy bị ướt nước.
Có thể xảy ra tai nạn gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong do giật điện.

● Chú ý không để chạm tay, ngón tay, hay bất cứ bộ phận cơ thể hoặc quần áo vào trục quay khi 
máy đang chạy.
Để chạm hay đâm ngón tay, bàn tay hoặc bất cứ bộ phận cơ thể nào vào chóp sắc nhọn có thể 
gây ra những vết thương nghiêm trọng.

● Chú ý không để chạm ngón tay, tay, hay bất cứ bộ phận cơ thể nào vào điểm khớp giữa ống và 
trục lăn (roller).
Để ngón tay, tay hay bộ phận cơ thể bị chạm và lôi vào trục sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng.

● Trước khi cắm điện cho máy phải kiểm tra đảm bảo công tắc khởi động đã tắt.
Nếu cắm điện khi nút khởi động đang bật sẽ dẫn đến tình trạng máy đột ngột quay (chạy), gây tai 
nạn nguy hiểm cho người sử dụng.

● Chú ý không để chạm bất cứ bộ phận cơ thể nào vào thiết bị kẹp cố định của máy.
Có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

● Nhất định phải trang bị đồ bảo hộ an toàn lao động.
Những mảnh vụn bắn ra trong quá trình cắt có thể gây tổn thương nghiêmtrọng đến các bộ phận 
cơ thể như mắt.

● Chỉ sử dụng chóp được chứng nhận chất lượng (trên mức chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia) và 
theo đúng mục đích sử dụng quy định.
Trường hợp không tuân thủ những hướng dẫn này có thể dẫn đến hệ quả tính năng hoạt động 
của máy bị ảnh hưởng hoặc gây tai nạn nghiêm trọng đến cơ thể người sử dụng.

● Không lơ là, bỏ mặc máy trong trạng thái đang chạy.
Có thể gây hại đến những người khác ở xung quanh.

● Chú ý lắp tấm chống mảnh vụn bắn ra khi cắt.
Mảnh vụn bắn ra khi cắt nếu gặp vật chất dễ cháy có thể gây tai nạn cháy nổ, còn nếu chạm vào 
cơ thể có thể gây bỏng.
Những mảnh vụn bắn ra trong quá trình cắt có thể gây thương tích nghiêm trọng đến những 
người đang làm xung quanh.

● Đeo găng tay bảo hộ lao động và mặc quần áo dài.
Có thể bị bỏng do các mảnh vụn bắn ra khi cắt.

● Chú ý để dây nối điện ngắn trong chừng mực có thể.
Sử dụng dây nối điện quá dài hay mảnh có thể làm điện áp giảm, làm yếu động cơ, trở thành 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải điện.

● Phải chạy thử trước khi sử dụng máy để làm việc.
Chạy thử để có thể phán đoán máy có bị lỗi hay không, đảm bảo sử dụng máy được an toàn hơn.

Cảnh báo

Chú ý
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1. Kiểm tra bộ ngắt mạch

Kiểm tra đảm bảo bộ ngắt mạch đã được cài đặt trên tất cả hệ thống được cấp 

điện. 

Kiểm tra đảm bảo đã nối dây nối đất với tất cả hệ thống được cấp điện. 

2. Dây nối điện

Sử dụng dây nối điện trong trường hợp nguồn điện ở xa. Sử dụng dây nối điện 

có chiều dài và độ dày tương ứng đảm bảo nguồn điện lưu thông không gặp trở 

ngại. Sử dụng dây nối điện quá dài hay mảnh không những làm điện áp giảm, 

làm yếu động cơ, mà còn có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá 

tải điện. Chú ý để dây nối điện ngắn trong chừng mực có thể.

3. Kiểm tra nguồn điện sử dụng

Phải sử dụng nguồn điện được ghi trên bảng.

4. Kiểm tra đảm bảo nút khởi động đã tắt

Phải kiểm tra đảm bảo công tắc đang tắt thì mới cắm nguồn điện.

Phải thay mới hoặc sửa ngay lập tức khi dây nối điện bị 
hỏng.

Trường hợp cắm điện khi không biết nút khởi động đang 
bật sẽ dẫn đến tình huống máy chạy đột ngột, gây tai nạn 
do bất cẩn đối với người sử dụng.

Những nội dung kiểm 

tra trước khi sử dụng
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     CM4_M

Khả năng vát mép: 0°~ 90°, 0~14C

Ống/tấm: loại bỏ màng (bên ngoài) và gia công vát mép
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Hướng dẫn sử dụng S-CM4_M

Hướng dẫn sử dụng theo từng sản phẩm

         

         
Trước khi sử dụng

         

Nắm rõ những nội dung về phương pháp sử dụng do nhà phân phối hoặc công ty sản 
xuất cung cấp trong khóa đào tạo về sử dụng máy.
Những người không được học khóa đào tạo này phải học lại từ những người đã được 
đào tạo.
Khi thay lưỡi cắt hoặc lưỡi vát mép, chắc chắn phải ngắt nguồn điện.
Kiểm tra điện áp, đảm bảo đã nối đất rồi mới sử dụng.
Trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động như kính bảo hộ trước khi tiến hành 
công việc.
Chú ý không chạm vào lưỡi cắt và lưỡi vát mép ngay sau khi ngừng máy để tránh bị 
bỏng.
Khi sử dụng máy liên tục cần chú ý tránh bị bỏng do nhiệt độ hộp số tăng lên.

      

         
MỤC LỤC

         

01. Tên gọi và chức năng từng phần

02. Phụ tùng tiêu chuẩn

03. Phương pháp điều chỉnh góc vát mép

04. Phương pháp điều chỉnh cuộn dẫn hướng (guide roll)

05. Phương pháp điều chỉnh độ sâu cắt

06. Phương pháp thay chóp cắt

07. Phương pháp sử dụng S-CM4_M đúng

08. Thông số kỹ thuật sản phẩm S-CM4_M
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1. Tên các bộ phận và mô tả bảng điều khiển

NO Tên gọi Chức năng

1 Tấm dẫn hướng Dẫn hướng gia công

2 Rãnh dẫn hướng Chọn vị trí thích hợp nhất khi cắt

3 Cuộn dẫn hướng Mang lại tính thuận tiện và dễ dàng khi thao tác

4
Thanh đòn bẩy cố 

định cuộn
Cố định cuộn dẫn hướng

5 Ê-ke (thước đo góc) Vạch chia điều chỉnh góc vát mép

6 Vít chỉnh góc Vít cố định tấm dẫn hướng

7 Tấm cao su Chắn tia lửa và mảnh vụn bắn ra

8 Chóp cắt Chóp cắt (4EA)

9 Tay điều chỉnh Điều chỉnh độ sâu cắt

10
Động cơ quay 

(Tay cầm)
Động cơ quay

11 Tay cầm phụ Tay cầm



.
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2. Phụ tùng tiêu chuẩn

※ Chóp cắt: Lựa chọn khi đặt hàng (bao gồm hộp đựng chóp), 10EA/Box

Tô-vít hình sao: Loại thay được chóp (T15)

Tô-vít 6 cạnh: Loại vặn vít chỉnh góc (5mm)

Tay cầm phụ: được đặt cạnh thiết bị khi dùng hai tay

Tô-vít hình sao

Hộp chóp

Chóp cắt

Tô-vít 
6 cạnh

Tay cầm phụ
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3. Phương pháp điều chỉnh góc vát mép

3-1. Sử dụng tô-vít 6 cạnh để tháo lỏng 4 vít chỉnh góc.

3-2. Sau khi tháo lỏng các vít chỉnh góc (4EA), sử dụng ê-ke để căn chỉnh góc mong 

muốn rồi vặn chặt lại các vít chỉnh góc (4EA).。

Ví dụ) [Angle processing] [Flat(surface) processing]

Vít chỉnh góc
(2 cái trước và sau)

6 cạnh



.

                                                                                                 S-Cutter   13

4. Phương pháp điều chỉnh cuộn dẫn hướng (guide roll)

4-1. Ép rãnh dẫn hướng vào phần trên của ống, gỡ thanh đòn bảy cố định cuộn (như 

hình vẽ) rồi dính vào mặt ngoài của ống sau đó vặn chặt lại thanh đòn bẩy để 

dùng (tham khảo phương pháp gia công chi tiết mục 7-3)

4-2. Tham khảo hình vẽ bên dưới, nâng thanh đòn bẩy cố định cuộn lên theo hướng 

trục, quay tự do để điều chỉnh chọn vị trí thuận tiện của thanh. 

Thanh đòn bẩy cố 
định cuộn

Cuộn dẫn 
hướng

Rãnh dẫn hướng

Nâng lên

Quay tự do
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5. Phương pháp điều chỉnh độ sâu cắt

Tham khảo hình vẽ, quay tay điều chỉnh để nâng hoặc hạ chóp cắt.

(Tham khảo phương pháp gia công chi tiết ở mục 7-4)

Tham khảo 1) Có thể chọn giá trị độ sâu chính xác khi đưa chóp cắt vào bằng cách sử 

dụng vạch chia độ (thước cắt) ở mặt sau thiết bị (tham khảo hình vẽ 

dưới đây) khi chỉnh độ sâu bằng quay tay điều chỉnh. (chia vạch 1mm=1)

※ Tùy theo đường kính của ống, giá trị độ sâu khi gia công chỉ là tương 

đối.

Tham khảo 2) Tay điều chỉnh là phương pháp Ball-Blunger nên được thiết kế kiểu pitch 

khi di chuyển 1 khoảng 0.05mm, giúp người dùng có thể căn chỉnh chi 

tiết độ sâu khi cắt.

Tham khảo 3) Ngay cả khi đang S-CM4 đang chạy, người dùng vẫn có thể điều chỉnh 

độ sâu cắt.

Tham khảo 4) S-CM4 cắt sâu tối đa 15mm, thay vì gia công sâu ngay từ đầu, việc dùng 

theo cách tăng dần độ dày mỗi lần tối đa 5mm sẽ giúp kéo dài tuổi thọ 

của chóp cắt, giảm khả năng máy bị hỏng hóc, sử dụng an toàn hơn.

Quay theo chiều kim 
đồng hồ

Tay điều chỉnh

Vạch chia độ 
(Thước cắt)

Quay ngược chiều kim 
đồng hồ

Hạ Nâng
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6. Phương pháp thay chóp cắt

6-1. Tham khảo như hình khi tiến hành thay mới chóp cắt, sử dụng tô-vít hình sao đi 

kèm trong bộ sản phẩm tiêu chuẩn để tháo các vít chóp cắt rồi thay mới. 

※ Tham khảo thêm là nếu quay hết mức tay điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ thì dụng 

cụ cắt sẽ được hạ xuống giúp việc thao tác diễn ra dễ dàng hơn.

6-2. Tham khảo hình, có thể sử dụng cả 8 điểm trên mặt 1 và 2 của chóp cắt, quay 

theo thứ tự thì có thể thay mới để sử dụng 8 lần.

Chóp cắt

Con số
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7. Phương pháp sử dụng S-CM4_M đúng

7-1. Trình tự thao tác

Kiểm tra chóp => Kiểm tra góc (chiều rộng) => Chỉnh dụng cụ cắt về vị trí => Căn 

cuộn dẫn hướng => Đặt máy lên ống rồi khởi động để dụng cụ cắt chạm ống => 

Kiểm tra giá trị cắt lần cuối rồi tiến hành thao tác => Thao tác liên tục (lặp lại)

1) Kiểm tra chóp

Kiểm tra đảm bảo 4 chóp cắt đều được lắp đúng.

2) Kiểm tra góc (chiều rộng)

Kiểm tra góc và chiều rộng theo đúng điều kiện tiến hành thao tác.

3) Chỉnh dụng cụ cắt về vị trí

Dịch chuyển chóp cắt về sau hết mức có thể.

4) Căn chỉnh cuộn dẫn hướng

- Tham khảo hình vẽ dưới, khớp phần rãnh dẫn hướng với mặt ngoài của ống.

- Thao tác khi mặt ngoài phần cao nhất của ống khớp với rãnh dẫn hướng để đảm 

bảo cân bằng độ dày khi thao tác. (Đây là phần quan trọng cho biết vị trí gia 

công thích hợp nhất khi cắt ống)

Rãnh dẫn 
hướng



.
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5) Đặt máy lên ống rồi khởi động để dụng cụ cắt chạm ống

- Không bật công tắc khởi động máy khi máy chạm ống mà phải chắc chắn cầm 

trên tay rồi mới bật công tắc.

- Sau khi cố định máy trên ống, quay từ từ tay điều chỉnh để kiểm tra đảm bảo 

chóp cắt tiếp xúc với bề mặt ống. Giá trị độ sâu khi chóp cắt tiếp xúc với ống lần 

đầu tiên là giá trị tương đối tùy theo đường kính ống nên việc quay từ từ tay 

điều chỉnh kiểm tra là tiêu chuẩn để có được giá trị độ sâu.

- Lấy chuẩn là thời điểm chóp cắt chạm vào ống rồi quay tay điều chỉnh để căn 

chỉnh chóp cắt đạt độ sâu mong muốn. (Tham khảo phương pháp điều chỉnh mục 

5).

6) Kiểm tra giá trị cắt lần cuối rồi tiến hành thao tác

[ Gia công vát mép ]

- Trường hợp vát mép ống tham khảo hình vẽ bên dưới, ép ống vào cuộn dẫn 

hướng trước và sau rồi thực hiện thao tác theo cuộn dẫn hướng.

- Trường hợp gia công vát mép, thực hiện theo hướng dẫn của cuộn dẫn hướng, 

tăng lực lên máy để tiến hành thao tác vát mép theo hướng vát (hướng xiên của 

ống).

Cuộn dẫn 
hướng sau

Cuộn dẫn 
hướng 
trước
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[Gia công bề mặt]

- Trường hợp gia công bề mặt, sau khi khớp rãnh dẫn hướng vào ống, đẩy và 

khớp chặt cuộn dẫn hướng trước hoặc sau vào ống rồi thực hiện thao tác trong 

khi duy trì phương mặt phẳng. (Lưu ý rãnh dẫn hướng và phần trên của ống phải 

dính chặt để đảm bảo độ cân bằng khi thao tác).

7-2. Thao tác liên tục (lặp đi lặp lại)

- Lặp lại cùng một thao tác liên tục mà không phải thiết lập lại.

※ Sau khi cho chạy máy, phải đưa từ từ ống cắt vào. Do chóp cắt được lắp hơi lồi ra so 

với rãnh dẫn hướng nên nếu vội vàng đưa vào có thể gây gãy chóp làm hỏng máy.

7-3. Sử dụng tay cầm phụ

- Tay cầm phụ là bộ phận đảm bảo tiến hành thao tác được an toàn và chính 

xác, giúp giữ máy không bị lung lay hoặc có thể ấn mạnh. Ngoài những trường 

hợp đặc biệt, khi đã dùng tay cầm phụ thì nên thao tác bằng hai tay.

- Tham khảo hình vẽ, tay cầm phụ có thể được lắp chặt vào phần thân giữa ở cả 

hai bên của máy nên người sử dụng có thể lựa chọn vị trí trái phải lắp để phục 

vụ cho việc thao tác được tiện lợi hơn.

Rãnh dẫn 
hướng
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7-4. Kiểm tra đã gắn tấm cao su

- Tham khảo hình vẽ bên dưới, tấm cao su được lắp ở mặt bên của máy, đóng 

vai trò chặn những mảnh vụn hoặc tia lửa bắn ra khi thao tác.

- Kiểm tra đảm bảo đã lắp tấm cao su rồi mới thực hiện thao tác, khi tấm cao su 

bị hỏng vui lòng liên lạc đến chi nhánh công ty để mua mới.

Tấm cao su
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8. Thông số kỹ thuật sản phẩm S-CM4_M

● Đặc điểm / Thông số kỹ thuật máy

Khả năng thao 

tác

Loại gia công
Ống

Đường kính tối thiểu 1 inch(25A)

Đường kính tối đa Không giới hạn

Vật liệu tấm Không giới hạn

Vật liệu gia công Thép thường, thép không gỉ, nhựa v.v.

Điều chỉnh lượng 

gia công

Phương pháp One-touch

(phương pháp dùng Ball-plunger chống lỏng lẻo)

Độ sâu gia công Tối thiểu đơn vị 0.05mm

Công suất 

máy

Góc gia công 0° ~ 90°

Góc cắt 75°

Độ sâu gia công Tối thiểu 0.05mm, tối đa 15mm

Khả năng gia 

công

Góc vát mép Độ dày Chiều rộng (mm)

0°(mặt cắt) 15 15

15° 16 17

30° 19 22

45° 14 20

60° 10 22

75° 8 31

90°(bề mặt) 5 26

Thông số kỹ 

thuật máy

Tổng trọng lượng 6.0Kg

Out-put 220V/60Hz/1050W

Kích cỡ 85×85×185H

Chỉ số hiệu suất Sử dụng 4EA(DCS501306-CM4-780)-8

· Thiết kế và thông số của sản phẩm này là bản tháng 8/2014.

· Có những trường hợp thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không báo trước.

· Khi sử dụng sản phẩm của công ty, vui lòng đọc kĩ để nắm được cách sử dụng và những nội 

dung chú ý về đảm bảo an toàn được ghi trên sản phẩm.



.
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              CM4_OD

Khả năng gia công : chiều rộng tối đa 48mm, 

                     chiều sâu tối đa 15mm

Ống/tấm : loại bỏ màng (bên ngoài) và gia công bề mặt
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Hướng dẫn sử dụng theo từng sản phẩm

         
Hướng dẫn sử dụng S-CM4_OD

         
Trước khi sử dụng

         

Nắm rõ những nội dung về phương pháp sử dụng do nhà phân phối hoặc công ty sản 
xuất cung cấp trong khóa đào tạo về sử dụng máy.
Những người không được học khóa đào tạo này phải học lại từ những người đã được 
đào tạo.
Khi thay lưỡi cắt hoặc lưỡi vát mép, chắc chắn phải ngắt nguồn điện.
Kiểm tra điện áp, đảm bảo đã nối đất rồi mới sử dụng.
Trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động như kính bảo hộ trước khi tiến hành 
công việc.
Chú ý không chạm vào lưỡi cắt và lưỡi vát mép ngay sau khi ngừng máy để tránh bị 
bỏng.
Khi sử dụng máy liên tục cần chú ý tránh bị bỏng do nhiệt độ hộp số tăng lên.

      

         
MỤC LỤC

         

01. Tên gọi và chức năng từng phần

02. Phụ tùng tiêu chuẩn

03. Phương pháo điều chỉnh chiều rộng

04. Phương pháp điều chỉnh cuộn dẫn hướng (guide roll)

05. Phương pháp điều chỉnh độ sâu cắt

06. Phương pháp thay chóp cắt

07. Phương pháp sử dụng S-CM4_OD đúng

08. Thông số kỹ thuật sản phẩm S-CM4_OD
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1. Tên các bộ phận và mô tả bảng điều khiển

NO Tên gọi Chức năng

1 Tấm dẫn hướng Dẫn hướng gia công

2 Rãnh dẫn hướng Chọn vị trí thích hợp nhất khi cắt

3 Cuộn dẫn hướng Mang lại tính thuận tiện và dễ dàng khi thao tác

4
Thanh đòn bẩy 

cố định cuộn
Cố định cuộn dẫn hướng

5
Vạch chia điều chỉnh 

độ rộng gia công
Vạch chia tham khảo gia công mặt phẳng

6
Vít chỉnh độ 

rộng gia công
Vít cố định tấm dẫn hướng

7 Tấm cao su Chắn tia lửa và mảnh vụn bắn ra

8 Tay điều chỉnh Điều chỉnh độ sâu cắt

9
Động cơ quay 

(Tay cầm)
Động cơ quay

10 Tay cầm phụ Tay cầm
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2. Phụ tùng tiêu chuẩn

Giống S-CM4_M (tham khảo mục 2 phần Mô tả)

3. Phương pháp điều chỉnh độ rộng gia công

3-1. Sử dụng tô-vít 6 cạnh để nới lỏng các vít chỉnh độ rộng gia công (4EA).

3-2

.

Nhìn vạch chia độ điều chỉnh độ rộng gia công để điều chỉnh tấm dẫn hướng đến 

chiều rộng mong muốn, kiểm tra đảm bảo vặn chặt các vít chỉnh độ rộng (4EA). 

DCS S-CM4_OD có thể dịch chuyên tấm dẫn hướng để điều chỉnh độ rộng, theo 

hình tham khảo bên dưới, khoảng dịch chuyển tối thiểu từ 18mm đến tối đa là 

48mm.

18mm

48mm

Vít chỉnh 
độ rộng

6 cạnh
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4. Phương pháp điều chỉnh cuộn dẫn hướng (guide roll)

Giống S-CM4_M (tham khảo mục 4 phần Mô tả)

5. Phương pháp điều chỉnh độ sâu cắt

Giống S-CM4_M (tham khảo mục 5 phần Mô tả)

6. Phương pháp thay chóp cắt

Giống S-CM4_M (tham khảo mục 6 phần Mô tả)

7. Phương pháp sử dụng S-CM4_OD đúng

Giống S-CM4_M (tham khảo mục 7 phần Mô tả)
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8. Thông số kỹ thuật sản phẩm S-CM4_OD

● Đặc điểm / Thông số kỹ thuật máy

Khả năng 

thao tác

Loại gia công
Ống

Đường kính tối 

thiểu
1 inch(25A)

Đường kính tối 

đa
Không giới hạn

Vật liệu tấm Không giới hạn

Vật liệu gia công Thép thường, thép không gỉ, nhựa v.v.

Điều chỉnh lượng 

gia công

Phương pháp one-touch 

(phương pháp dùng Ball-plunger chống lỏng lẻo)

Độ sâu gia công Tối thiểu đơn vị 0.05mm

Công suất 

máy

Góc gia công 90°

Góc cắt 75°

Độ sâu gia công Tối thiểu 0.05mm, tối đa 15mm

Khả năng gia 

công

Nguyên liệu sử dụng Chiều rộng (mm)

Vật liệu tấm
Tối thiểu 18

Tối đa 48

Ống

(Khi gia công 

0.3mm)

50A 27

100A 29

200A 31

300A 33

500A 43

Thông số kỹ 

thuật máy

Tổng trọng lượng 6.0kg

Out-put 220V/60Hz/1050W

Kích cỡ 85×85×185H

Chỉ số hiệu suất Sử dụng 4EA(DCS501306-CM4-780)-8

· Thiết kế và thông số của sản phẩm này là bản tháng 8/2014.

· Có những trường hợp thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không báo trước.

· Khi sử dụng sản phẩm của công ty, vui lòng đọc kĩ để nắm được cách sử dụng và những 

nội dung chú ý về đảm bảo an toàn được ghi trên sản phẩm.



.
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9. Những hạng mục bảo trì và kiểm tra máy

1. Phải nắm vững những nội dung chú ý về đảm bảo an toàn khi sử dụng.

2. Phải rút phích cắm điện khi tiến hành kiểm tra và bảo trì.

3. Tiến hành kiểm tra định kỳ đảm bảo không có vít nào ở các bộ phận khác nhau bị 

lỏng. Nếu phát hiện chỗ nào bị lỏng phải vặn chặt lại ngay. Sử dụng máy có các mối 

nối đinh vít lỏng hết sức nguy hiểm.

4. DCS CM4 là phương thức động cơ bàn chải nên cần tiến hành kiểm tra và thay mới 

định kì.

5. Không để máy ở nơi ẩm ướt (nguy cơ rò điện).

6. Chú ý khi mua hàng tránh làm rơi hoặc va đập làm hỏng máy.

7. Khi không sử dụng và kiểm tra máy phải ngắt nguồn điện.

8. Phương pháp kiểm tra và thay mới bàn chải cacbon

8-1. Tham khảo hình vẽ, sau khi sử dụng tô-vít tháo các vít hình (+) ở phía dưới động 

cơ, kéo lớp vỏ bọc xuống dưới để mở bên trong động cơ.

   

Vít hình 
(+)

8-2. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy bàn chải cacbon bị ma sát thì phải thay mới rồi bọc 

lại lớp bọc ngoài để sử dụng. Tên mẫu bàn chải cacbon: DG-100BM(6.5×8×12)

Bàn chải 
cacbon Bọc 

ngoài
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10. Phương pháp xử lý khi vít chóp bị hỏng

10-1 Tham khảo hình bên dưới, trường hợp vít chóp bị hỏng do người sử dụng bất cẩn, 

do điện quá tải hay do mệt mỏi kéo dài, không được dùng búa gõ hay hàn lại mà 

dùng những dụng cụ có đầu nhọn như đầu khoan hay dao xoay vòng để đẩy chóp 

rơi ra ngoài đầu cùng.

9. Phương pháp thay động cơ

Trường hợp động cơ phát sinh lỗi, vui lòng liên lạc dịch vụ A/S của công ty, chú ý 

rằng việc tự thay thế có thể dẫn đến làm hỏng máy và không được bảo hành miễn 

phí. Công ty cung cấp một số thông tin kỹ thuật cơ bản liên quan đến thay mới động 

cơ để tiện cho một bộ phận khách hàng.

9-1. Để tháo động cơ khỏi máy, tham khảo hình dưới đây, tháo lỏng 4 đinh vít hình (+) 

nối động cơ với máy ở phía trên ra. Trên trục quay của động cơ có hộp số là sản 

phẩm của công ty chúng tôi, vui lòng bảo quản cẩn thận bộ phận này.

9-2. Sau khi tháo hộp số gắn trên trục quay của động cơ mới ra, lắp hộp số đã tháo rời 

để bảo quản trước đó vào, vặn vít và đai ốc theo chiều ngược lại với khi tháo để 

lắp, sau đó lắp lại vào máy là xong.

※ Chú ý tuyệt đối không sử dụng hộp số đã được gắn vào động cơ mới.

Động cơ

Vít hình (+)

Đai ốc Hộp số

Trục vít chópVít chóp hỏng
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10-2. Ngoài ra, có thể dùng loại vít có cùng quy cách (trên M4-20mm) vặn nhẹ mặt sau 

của vít chóp bị hỏng (cùng lỗ) để tháo vít bị hỏng ra.

10-3. Nếu thực hiện các cách trên mà vẫn không tháo được vít chóp bị hỏng, hãy liên 

lạc đến Trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Trường hợp không có vít 

chóp có thể liên lạc trực tiếp đến công ty để được giao hàng nhanh chóng.



Quy định bảo hành sản phẩm như sau.

1. Đây là sản phẩm được chế tạo và thông qua quy trình kiểm tra và quản lý chất lượng 

nghiêm ngặt của đội ngũ kỹ sư Công ty DCSENG.

2. Trường hợp phát sinh hỏng hóc dù khách hàng sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn, 

công ty cam kết sửa miễn phí 1 năm khi khách hàng mang máy kèm Giấy chứng nhận chất 

lượng đến cửa hàng nơi mua hoặc trụ sở chính công ty. 

3. Khách hàng thanh toán chi phí vận chuyển máy trong trường hợp gửi bảo hành. Trường hợp 

đã hết thời gian bảo hành hoặc máy hỏng hóc do lỗi người dùng, công ty vẫn tiến hành sửa 

và thay phụ tùng với chi phí thấp nhất cho khách hàng.

4. Tuy nhiên, các trường hợp người dùng dùng máy không đúng mục đích, lưỡi dao bị mài mòn 

không bình thường, sử dụng các phụ tùng của công ty khác không đúng tiêu chuẩn, khi mang 

máy đến bảo hành tại các trung tâm A/S của công ty sẽ không được bảo hành chất lượng 

theo nội dung của Giấy chứng nhận chất lượng này.

5. Dưới đây là các trường hợp khách hàng phải thanh toán chi phí sửa thực tế dù vẫn trong 

thời gian bảo hành.

ㆍ Hỏng hóc do lỗi người sử dụng

ㆍ Hỏng hóc do lỗi không thực hiện đúng những chú ý đã ghi rõ đi kèm sản phẩm

ㆍ Hỏng hóc do sửa chữa hoặc sửa đổi không đúng

ㆍ Hỏng động cơ điện

※ Động cơ điện thuộc phạm vi bảo hành nhà sản xuất in trên sản phẩm, không bao 

gồm trong bảo hành chất lượng sản phẩm công ty chúng tôi.

7. Phải mang theo Giấy chứng nhận chất lượng khi muốn yêu cầu sửa chữa máy.

8. Chú ý giữ gìn bản hướng dẫn sử dụng này (không cấp lại).

Tên sản phẩm

Tên model

Mã số sản
xuất

Địa chỉ khách
hàng

Địa chỉ cửa 
hàng bán 

(Tên cửa hàng)

Thời gian bảo 
hành

Ngày mua

Ngày sản 
xuất

Họ tên

Số điện thoại

Họ tên

1 năm từ ngày mua

20    年    月    日

20    年    月    日

※ Nhân viên bán hàng hoặc khách hàng điền vào các ô trống khi bán sản phẩm.

Địa chỉ : 23-22, Jukjeon-3gil, Hyundo-myun, 
Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

TEL : +82-43-256-0945 / FAX : +82-43-256-0946
e-mail : sales@dcseng.co.kr

Bảo hành 

1 năm

Giấy chứng nhận chất lượng

□ S-CM4_M  □ S-CM4_OD
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