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Cảnh báo an toàn

Cảm ơn quý khách đã tin dùng S-Cutter.

Sách hướng dẫn sử dụng này được biên soạn với mục đích bảo vệ người dùng đồng thời ngăn 

ngừa tổn thất tài sản bằng cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách. Hãy đọc kỹ sách 

hướng dẫn sử dụng này TRƯỚC KHI sử dụng sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng
       ( TGR / TGF )
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01 Hãy đảm bảo nơi làm việc luôn sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

Môi trường làm việc bừa bộn, lộn xộn hoặc tối tăm có thể gây ra tai nạn.

02 KHÔNG được khinh suất khi làm việc.

Tránh các tư thế làm việc không vững chãi và dễ mất thăng bằng. Tư thế làm việc vững 

chãi, thăng bằng giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ điện trong mọi tình huống.

03 Đảm bảo máy hút bụi hoạt động tốt trước khi kích hoạt.

Nếu máy hút bụi hoặc thu bụi là sản phẩm lắp ráp thì trước khi sử dụng phải đảm bảo 

máy được lắp ráp đúng cách và hoạt động tốt. Máy hút bụi hoặc thu bụi có thể làm giảm 

nguy cơ xảy ra tai nạn do bụi.

04 Không sử dụng dụng cụ điện nếu công tắc nguồn bị trục trặc.

Dụng cụ điện có công tắc nguồn bị trục trặc sẽ gây nguy hiểm, vì vậy cần phải sữa chữa.

05 Thận trọng khi sử dụng dụng cụ điện.

Đặt dụng cụ điện xa tầm tay trẻ em; phải đảm bảo những người chưa quen sử dụng dụng 

cụ điện hoặc chưa đọc sách hướng dẫn sử dụng này thì không được sử dụng dụng cụ 

điện. Sử dụng dụng cụ điện khi chưa có đủ kinh nghiệm dễ dẫn đến rủi ro.

06 Phải kiểm tra môi trường làm việc và nội dung cụ thể của công việc cần thực hiện. 

Khi sử dụng dụng cụ điện hoặc phụ tùng của máy, phải luôn tuân thủ hướng dẫn trong 

sách hướng dẫn sử dụng này. Việc sử dụng dụng cụ điện cho các mục đích khác với chức 

năng vốn có có thể gây ra tai nạn.

07 Không sử dụng bộ sạc/pin không do nhà sản xuất cung cấp.

Việc sử dụng bộ sạc/pin không do nhà sản xuất chính hãng cung cấp có thể gây sự cố 

chảy nổ.

08 Để pin cách xa các vật bằng kim loại khi không sử dụng.

Đảm bảo không có vật bằng kim loại nào trong phạm vi gần vì như vậy có thể gây ra tai 

nạn như cháy nổ do các cực vô tình nối với nhau gây đoản mạch.

09 Phải đảm bảo pin không bị rò rỉ.

Tránh tiếp xúc với pin bị rò rỉ - nếu có phải dùng nước rửa ngay. Nếu dung dịch rò rỉ tiếp 

xúc với mắt thì phải nhờ hỗ trợ y tế ngay. Dung dịch rò rỉ có thể gây kích ứng hoặc bỏng 

da.

10 KHÔNG được tháo rời pin ra.

Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc nơi có khả năng gây đoản mạch. Tránh để 

pin ở nơi nóng bức, ẩm ướt hoặc có nước. Những môi trường này có thể khiến pin phát 

nổ

11 Đảm bảo pin không có bất kỳ hư hỏng nào.

Phải thông gió nơi làm việc nếu có khói bốc ra từ pin do pin bị hỏng hoặc do sử dụng 

pin

Cảnh báo an toàn
"Dụng cụ sử dụng điện" trong sách hướng dẫn này dùng để chỉ thiết bị điện không dây chạy 

bằng pin hoặc có dây kết nối với nguồn điện.
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12 không đúng cách. Khói bốc ra có thể gây khó thở.

Có thể dùng pin của hãng Bosch cho dụng cụ điện này.

Sử dụng pin do nhà sản xuất cung cấp giúp bảo vệ máy không bị quá tải

13 Bảo vệ pin khỏi các vật sắc nhọn hoặc va chạm mạnh từ bên ngoài. 

Các vật sắc nhọn hoặc va chạm mạnh từ bên ngoài có thể khiến pin bị cháy, bốc khói 

hoặc quá nhiệt

14 Hãy chú ý đến môi trường làm việc khi sử dụng sản phẩm.

Không sử dụng dụng cụ điện ở nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ do chất lỏng, khí hoặc bụi 

dễ cháy. Khi sử dụng dụng cụ điện, bụi hoặc khói/hơi bốc ra có thể tạo ra tia lửa điện.

15 Đảm bảo sản phẩm không bị hở dẽ gây giật điện.

Tránh tiếp xúc với bộ phận nối đất như ống nước, lò sưởi, thiết bị làm nóng, hoặc tủ lạnh.

16 Đảm bảo không có người không phận sự có mặt tại nơi làm việc.

Không cho phép bất cứ ai đến gần nơi làm việc khi sử dụng dụng cụ điện. Không tập 

trung có thể khiến bạn mất kiểm soát dụng cụ.

17 Đảm bảo phích cắm điện hoạt động tốt.

Phích cắm của bộ sạc phải tương thích với ổ cắm điện. KHÔNG tự ý sửa đổi phích cắm 

dưới bất kỳ hình thức nào

18 Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện quá tải.

Sử dụng sản phẩm trong phạm vi công suất thiết kế sẽ đảm bảo hiệu quả sử dụng.

19 Đảm bảo chỉ sử dụng dụng cụ được chỉ định.

Chỉ sử dụng phụ tùng do nhà sản xuất cung cấp.

Không sử dụng dụng cụ điện cho bất kỳ mục đích hoặc phạm vi công việc nào ngoài mục 

đích ban đầu.

20 Luôn đeo đồ bảo hộ như kính bảo hộ và găng tay.

Đồ bảo hộ như khẩu trang, kính bảo hộ và găng tay sẽ giúp giảm nguy cơ thương tích 

cho người sử dụng.

Các mảnh vỡ văng ra khi làm việc có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt hoặc làm 

bỏng mắt.

21 Không sử dụng dây điện cho các mục đích khác với mục đích ban đầu.

Không kéo căng dây điện, đặc biệt là khi di chuyển dụng cụ về phía mình hoặc khi rút 

phích cắm ra. Phải bảo vệ dây điện khỏi nhiệt độ cao, dầu hoặc các cạnh sắc nhọn.

22 Phải tập trung khi làm việc.

Thanh điện cực có thể bị hỏng nếu làm việc quá công suất.

23 Rút phích cắm điện của sản phẩm.

Tháo pin hoặc rút phích cắm của sản phẩm nếu không sử dụng trong thời gian dài. Đảm 

bảo tuân thủ quy tắc này khi chuẩn bị kiểm tra sản phẩm hoặc thay thế phụ tùng sản 

phẩm

24 Đảm bảo sản phẩm không bị vô tình kích hoạt.

Không di chuyển sản phẩm khi phích vẫn còn cắm.

Đảm bảo sản phẩm đã được rút khỏi phích cắm hoặc tắt nguồn trước khi thay thế dụng 

cụ và trước khi gắn thiết bị khóa trục chính. 
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25 Sử dụng sản phẩm ở ngoài trời

Chỉ sử dụng dây điện chính hãng và được chỉ định cho mục đích sử dụng khi dùng sản 

phẩm ở ngoài trời.KHÔNG sử dụng sản phẩm ở ngoài trời nếu trời có mưa hoặc ẩm ướt.

26 Luôn luôn thận trọng.

Quan sát quá trình làm việc và thực hiện quy trình một cách hợp lý. Không sử dụng sản 

phẩm khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hoặc bạn không thể tập trung vào công việc đang 

làm. Không để sản phẩm làm việc quá công suất.

27 Luôn kiểm tra xem sản phẩm có bị hư hỏng hay không.

Kiểm tra cẩn thận xem thiết bị an toàn hoặc từng bộ phận của sản phẩm có hoạt động tốt 

và đúng như mục đích ban đầu hay không.

Luôn kiểm tra sản phẩm.

Đảm bảo không có chỗ nào trên sản phẩm bị kẹt và không có hư hỏng nào đối với sản 

phẩm, bao gồm các bộ phận của sản phẩm.

Dụng cụ chỉ có thể hoạt động đúng chức năng khi tất cả các bộ phận được lắp ráp chính 

xác và đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết. Trừ khi có quy định khác trong sách hướng 

dẫn sử dụng này, nếu không, bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận an toàn bị hư hỏng nào cũng 

phải do trung tâm dịch vụ khách hàng của nhà sản xuất sửa chữa hoặc thay thế.

28 Chú ý!

Luôn sử dụng các phụ tùng, linh kiện và dụng cụ do nhà sản xuất đề xuất hoặc chỉ định 

trong sách hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Sử dụng các bộ phận, 

linh kiện và dụng cụ không như đề xuất trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc danh mục 

sản phẩm khuyến nghị có thể gây mất an toàn cho bản thân.

29 Tham khảo ý kiến của chuyên gia về việc sửa chữa

Sản phẩm cung cấp đáp ứng tất cả các quy định an toàn liên quan. Sản phẩm phải được 

sửa chữa bởi một chuyên gia kỹ thuật; nếu không sẽ gây nguy cơ xảy ra tai nạn
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Các chỉ dẫn trong tài liệu này bao gồm những thông tin cần thiết để sử dụng sản 

phẩm một cách an toàn. Không tuân thủ chỉ dẫn có thể dẫn đến tử vong, thương 

tích nghiêm trọng hoặc tổn thất lớn về tài sản.

Một số hướng dẫn trong tài liệu này kèm theo biểu tượng "Cảnh báo" và "Chú ý", 

có nghĩa là:

Biểu tượng Mô tả

Cảnh 
báo ※ Không làm theo chỉ dẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong

Chú ý

※ Không làm theo chỉ dẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong

※ Không làm theo chỉ dẫn có thể gây hỏng hóc hoặc giảm hiệu suất khiến sản phẩm 

không hoạt động   bình thường

Những cảnh báo và chú ý này nhằm đảm bảo an toàn cũng như phòng tránh các tai 

nạn thường hay xảy ra nhất khi xử lý hoặc sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, các cảnh 

báo và lưu ý này không bao quát hết tất cả các tình huống có thể xảy ra, vì vậy 

hãy luôn cẩn thận khi sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm. Đọc kỹ sách hướng dẫn sử 

dụng và chú ý thận trọng để phòng tránh xảy ra tai nạn.

Quy tắc an toàn đặc biệt

Biểu tượng "Cảnh báo" và "Chú ý" có nghĩa là bạn cần phải cẩn thận vì có nguy cơ 

xảy ra tai nạn trong một điều kiện cụ thể nào đó.

Đảm bảo tuân thủ các điều sau đây
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● Không để dung dịch làm mát hoặc nước đổ vào sản phẩm khi sử dụng.

   Nếu dung dịch làm mát hoặc nước chảy vào mô-tơ điện có thể gây giật điện hoặc thậm 

   chí tử vong.

● Không sử dụng dụng cụ nếu trời mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt. 

   Giật điện có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

● Trong quá trình vận hành, không để sản phẩm tiếp xúc với ngón tay, bàn tay hoặc các bộ 

   phận khác trên cơ thể bao gồm cả quần áo. Nếu có bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hoặc

   quần áo bị vướng vào sản phẩm sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra chấn thương nghiêm trọng.

● Luôn tháo pin khi thay thế dụng cụ. 

   Nếu không, sẽ có nguy cơ xảy ra thương tích nghiêm trọng.

● Đảm bảo không có bộ phận nào trên cơ thể tiếp xúc với bộ phận ép hoặc quay. 

   Nếu không, sẽ có nguy cơ xảy ra thương tích nghiêm trọng.

● Luôn mang đồ bảo hộ như kính bảo hộ và găng tay.

● Luôn sử dụng sản phẩm/dụng cụ do nhà sản xuất cung cấp theo đúng mục đích thiết kế.

   Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm khác so với sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp thì phải

   đảm bảo sản phẩm đó có chứng nhận về chất lượng ví dụ như chứng nhận an toàn do nhà

   nước cấp. Nếu không có thể sẽ giảm hiệu suất một cách đáng kể hoặc gây chấn thương     

   nghiêm trọng cho người sử dụng.

● Không để sản phẩm lại khi sản phẩm đang còn trong trạng thái hoạt động hoặc đang còn 

   quay. Điều này có thể gây thương tích cho người khác.

● Luôn hướng mặt cắt về phía an toàn.

   Mảnh vụn từ mặt cắt có thể gây cháy khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy hoặc gây bỏng.

● Luôn đeo găng tay và khẩu trang chống bụi cũng như quần áo lao động dài tay để tránh bị 

   bỏng hoặc kích ứng cho cơ quan hô hấp.

● Luôn tiến hành kiểm tra trước khi làm việc.

   Đánh giá xem máy có hoạt động ổn định không để đảm bảo an toàn lao động.

Chú ý

Cảnh báo
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1. Kiểm tra cầu dao chống rò điện đất.

Đảm bảo tất cả các hệ thống điện đều được trang bị cầu dao chống rò điện đất 

có công suất định mức phù hợp với thiết bị.

2. Dây điện nối dài

Sử dụng dây điện nối dài nếu nguồn điện ở cách xa sản phẩm. Dây điện nối dài 

phải có chiều dài và kích thước phù hợp để truyền tải dòng điện yêu cầu một 

cách ổn định. Nếu dây quá dài hoặc quá mảnh, điện áp sẽ giảm đáng kể và 

mô-tơ sẽ bị yếu, dẫn đến quá tải. Dây điện nối dài nên có chiều dài ngắn nhất 

có thể.

3. Công suất định mức

Đảm bảo sử dụng nguồn điện có công suất định mức như quy định trên nhãn 

máy.

4. Đã tắt công tắc hay chưa?

Đảm bảo ngắt công tắc và gắn thiết bị khóa trục chính trước khi thay thế dụng 

cụ.

Dây điện bị hỏng phải được thay thế hoặc sửa chữa ngay

  

Thay thế dụng cụ mà không gắn thiết bị khóa trục chính có 
thể dẫn đến tai nạn nếu công tắc vô tình bị bật lên.

Cần kiểm tra gì trước 
khi sử dụng sản phẩm
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               TGF
Máy mài điện cực siêu nhẹ, chất lượng hàng đầu

Người bạn của mọi thợ hàn!

Cải thiện lợi ích kinh tế của đĩa mài kim cương nhờ chức năng mài hai mặt

Góc mài: 15˚, 22,5˚, 30˚, 36˚, 45˚, 60˚, 90˚, 120˚, 180˚
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Cách sử dụng - Từng sản phẩm

         Cách sử dụng S-TGF

       

        Trước khi sử dụng sản phẩm

        

Làm quen với các chỉ dẫn khi nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tập huấn cách sử dụng 

sản phẩm. 

Nếu người sử dụng chính của sản phẩm chưa được tập huấn, anh/cô ấy phải được tập 

huấn trước khi sử dụng sản phẩm.

Đảm bảo thiết bị khóa trục chính đã ở chế độ "Khóa" trước khi thay thế đĩa mài.

Kiểm tra điện áp và lắp cầu dao chống rò điện đất có công suất định mức phù hợp. 

Luôn luôn mang đồ bảo hộ như kính và găng tay trước khi bắt đầu làm việc.

      

         
MỤC LỤC

         

01. Mô tả các bộ phận và nút điều khiển

02. Các bộ phận của S-TGF

03. Cách sử dụng S-TGF

04. Thông số kỹ thuật của S-TGF
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1. Mô tả các bộ phận và nút điều khiển

STT Tên Chức năng

1 Mô-tơ (BOSCH) Bộ dẫn động

2 Công tắc điện BẬT / TẮT sản phẩm

3 Collet (đầu kẹp) Để cố định thanh điện cực

4 Lỗ chứa collet Để giữ collet một cách an toàn

5 Chốt khóa (cố định) Để khóa mô-tơ và thân máy

6 Thiết bị khóa trục chính Để khóa mô-tơ trục chính

7 Thanh điều chỉnh Để điều chỉnh độ mài sâu của đầu thanh điện cực

8 Lỗ gắn collet Để gắn collet (góc được đánh dấu)

9 Chỗ cắt thanh điện cực Để cắt thanh điện cực

10 Lỗ mài mặt Để xử lý các đầu

11 Phần đầu Phần đầu của máy dùng để xử lý thanh điện cực

12 Pin Dành cho mô-tơ
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2. Phụ kiện

● phụ kiện cơ bản

  Phụ kiện bộ sạc tiêu chuẩn: Pin AL1130CV 10,8V: GBA 10,8V 2.0AH

  Cờ lê đầu lục giác T: Kích thước: 3 mm / Chiều dài: Xấp xỉ 130 mm

  Hộp đựng đĩa mài

● Phụ kiện tùy chọn

  Đĩa mài kim cương: S-TG_40FG (Ø0.5-Ø1.6)

                      S-TG_40SG (Ø1.0-Ø2.4) 

                      S-TG_40RG (Ø2.0-Ø3.2)
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3. Cách sử dụng S-TGF

3-1. Lắp đĩa mài

① ② ③

① Nới lỏng (a) (bu-lông khóa) để tháo phần đầu ra khỏi mô-tơ.

② Kéo (b) (thiết bị khóa) để không cho mô-tơ chạy và xoay.

③ Sử dụng cờ lê chữ T để nới lỏng bu-lông khóa đĩa mài, đặt đĩa mài vào và siết chặt 

bu-lông khóa lại.

④ Lắp phần đầu, chỉnh phần đầu về góc thuận tiện, khóa lại bằng (a) (bu-lông khóa) và 

nhả (b) (thiết bị khóa) ra.

* Áp dụng quy trình tương tự khi thay đĩa mài hoặc đảo ngược hướng đĩa mài 

  (trước hoặc sau).
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3-2. Quy trình mài

(1) Lắp collet và thanh điện cực

① ② ③

① Mở collet để lắp hờ thanh điện cực vào.

② Đưa collet vào lỗ, bật máy và xoay thanh điện cực để mài.

③ Nếu thanh điện cực ngắn, dùng collet để khóa lại và xoay bằng cách di chuyển 

collet.

* Mẹo : Chọn góc mài cho thanh điện cực và chạy phần đầu theo hướng thuận tiện 

nhất cho người vận hành.
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(2) Mài thanh điện cực

① Thanh điện cực dà I : Đặt collet sao cho có thể lắp khít thanh điện cực, lắp 

thanh điện cực vào lỗ phù hợp với góc mài và xoay thanh để mài.

② Thanh điện cực ngắn : Lắp thanh điện cực vào collet, lắp vào lỗ phù hợp với 

góc mài và xoay thanh để mài.

(3) Cách điều chỉnh độ mài sâu của đầu thanh điện cực (thanh điều chỉnh)

① ② ③

① Sau khi mài, lắp khít thanh tungsten vào collet và lắp vào thanh điều chỉnh.

② Đẩy thanh điện cực cho đến khi chạm tới bề mặt phẳng của bu-lông bên 

trong và siết chặt collet để cố định thanh điện cực.
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(4) Mài đầu thanh điện cực

① Bật máy và đưa thanh vào lỗ mài mặt ở phía trước để mài.

② Chỉnh thanh điều chỉnh nếu cần thay đổi độ mài sâu

(5) Cách chỉnh thanh điều chỉnh

① ② ③

① Nới lỏng để tháo thanh điều chỉnh khỏi phần đầu và lắp vào lỗ hình lục giác

để cố định nó.

② Để đặt độ mài sâu, siết chặt hoặc nới lỏng bu-lông bên trong thanh điều 

chỉnh bằng cờ lê chữ T.

③ Cố định thanh điều chỉnh trong lỗ cố định.

* Nới lỏng bu-lông : Mài mạnh / nhiều hơn

* Siết chặt bu-lông : Mài yếu / ít hơn
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(6) Cắt thanh điện cực

① ② ③

① So (a) (thanh điện cực đã mài) với các mốc đo.

② Đặt độ dài nếu cần thiết căn cứ theo các mốc đo trên rãnh cắt.

③ Từ từ đưa (a) (thanh điện cực) vào và xoay như Hình ② bên trên để cắt.

4. Thông số kỹ thuật của S-TGF

● Thông số kỹ thuật máy / Machine Specification

Công suất

Loại hình gia công Hỗ trợ 15˚, 22,5˚, 30˚, 36˚, 45˚, 60˚,
90, ˚ 120˚, 180˚

Hỗ trợ Tungsten (W)

Thanh điện cực ∅ 0.25 - ∅ 3.2

Trọng lượng thân máy 0,99 kg (Bao gồm pin)

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm

Công suất 10,8V, 2Ah

Tốc độ 0 - 19.500 vòng / phút

Kích thước Vỏ cứng (430 * 290 * 130)

∙ Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm tính đến thời điểm 02/2019.

∙ Nhà sản xuất có thể điều chỉnh thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm mục đích 

  cải tiến sản phẩm.

∙ Hãy làm quen với hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn của sản phẩm 

  trước khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
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               TGR
Máy mài điện cực siêu nhẹ, chất lượng hàng đầu

Người bạn của mọi thợ hàn!

Cải thiện lợi ích kinh tế của đĩa mài kim cương nhờ chức năng mài hai mặt

Góc mài: 15˚-120˚, 180˚
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Cách sử dụng - Từng sản phẩm

         Cách sử dụng S-TGR

       

         Trước khi sử dụng sản phẩm

         

Làm quen với các chỉ dẫn khi nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tập huấn cách sử dụng 

sản phẩm. 

Nếu người sử dụng chính của sản phẩm chưa được tập huấn, anh/cô ấy phải được tập 

huấn trước khi sử dụng sản phẩm.

Đảm bảo thiết bị khóa trục chính đã ở chế độ "Khóa" trước khi thay thế đĩa mài.

Kiểm tra điện áp và lắp cầu dao chống rò điện đất có công suất định mức phù hợp. 

Luôn luôn mang đồ bảo hộ như kính và găng tay trước khi bắt đầu làm việc.

      

         
MỤC LỤC

         

01. Mô tả các bộ phận và nút điều khiển

02. Các bộ phận của S-TGR

03. Cách sử dụng S-TGR

04. Cách sử dụng S-TGR
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1. Mô tả các bộ phận và nút điều khiển

STT Tên Chức năng

1 Mô-tơ (BOSCH) Bộ dẫn động

2 Công tắc điện BẬT / TẮT sản phẩm

3 Collet (đầu kẹp) Để cố định thanh điện cực

4 Lỗ chứa collet Để giữ collet một cách an toàn

5 Thiết bị khóa trục chính Để khóa trục chính mô-tơ

6 Phần đầu Phần đầu của máy dùng để xử lý thanh điện cực

7 Thanh điện cực Góc mài thanh điện cực (góc được đánh dấu)

8 Vị trí khóa Khóa thiết bị mài sao cho phù hợp với góc

9 Chỗ gắn collet Để gắn collet

10 Chỗ cắt thanh điện cực Để cắt thanh điện cực

11 Ốp che đầu Ốp che đầu

12 Lỗ mài mặt Để xử lý các đầu

13 Thanh điều chỉnh Để điều chỉnh độ mài sâu của đầu thanh điện cực

14 Pin Dành cho mô-tơ
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2. Phụ kiện

● phụ kiện cơ bản

  Phụ kiện bộ sạc tiêu chuẩn: Pin AL1130CV 10,8V: GBA 10,8V 2.0AH

  Cờ lê đầu lục giác T: Kích thước: 3 mm / Chiều dài: Xấp xỉ 130 mm

  Hộp đựng đĩa mài

● Phụ kiện tùy chọn

  Đĩa mài kim cương : S-TG_40FG (Ø0.5-Ø1.6)

                       S-TG_40SG (Ø1.0-Ø2.4)

                       S-TG_40RG (Ø2.0-Ø3.2)
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3. Cách sử dụng S-TGR

3-1. Lắp đĩa mài

① ② ③ ④

① Kéo (c) (thiết bị khóa mô-tơ) lên trên để cố định mô-tơ và nới lỏng ốp che 

bằng cờ lê chữ T như trong hình.

② Nới lỏng (d) (bu-lông khóa đĩa mài) bằng cờ lê chữ T.

③ Đặt đĩa mài, cố định lại bằng bu-lông khóa đĩa mài và lắp ốp che vào.

④ Nhấn (c) (thiết bị khóa mô-tơ) để nhả.

      

  
* Áp dụng quy trình tương tự khi thay đĩa mài hoặc đảo ngược hướng đĩa mài 

(trước hoặc sau).
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3-2. Quy trình mài

(1) Lắp collet và thanh điện cực

① ② ③

① Cố định collet ở góc mong muốn bằng (a) (bu-lông khóa vị trí).

② Mở collet để lắp hờ thanh điện cực vào.

③ Đưa collet vào lỗ, bật máy và xoay thanh điện cực để mài.

④ Nếu thanh điện cực ngắn, dùng collet để khóa lại và xoay bằng cách di 

chuyển collet.
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(2) Mài thanh điện cực

① Thanh điện cực dài : Đặt collet sao cho có thể lắp khít thanh điện cực vào, 

đưa thanh điện cực vào lỗ và xoay thanh để mài.

② Thanh điện cực ngắn : Lắp thanh điện cực vào collet, lắp vào lỗ và xoay thanh 

để mài.

(3) Cách điều chỉnh độ mài sâu của đầu thanh điện cực

① ② ③

① Sau khi mài, lắp khít thanh tungsten vào collet và lắp vào thanh điều chỉnh.

② Đẩy thanh điện cực vào cho đến khi chạm tới bề mặt phẳng của bu-lông 

bên trong rồi cố định collet và thanh điện cực.
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(4) Mài đầu thanh điện cực (thanh điều chỉnh)

① Bật máy và đưa thanh vào lỗ mài mặt ở phía trước để mài.

② Chỉnh thanh điều chỉnh nếu cần thay đổi độ mài sâu. 

(5) Cách chỉnh thanh điều chỉnh

① ② ③

① Nới lỏng để tháo thanh điều chỉnh khỏi phần đầu và lắp vào lỗ hình lục 

giác để cố định nó.

② Để đặt độ mài sâu, siết chặt hoặc nới lỏng bu-lông bên trong thanh điều 

chỉnh bằng cờ lê chữ T.

③ Cố định thanh điều chỉnh trong lỗ cố định.

* Nới lỏng bu-lông: Mài mạnh / nhiều hơn

* Siết chặt bu-lông: Mài yếu / ít hơn



                 Công nghệ MÁY CẮT ỐNG tốt nhất

      26   www.s-cutter.co.kr

(6) Cắt thanh điện cực

① ② ③

① So (a) (thanh điện cực đã mài) với các mốc đo.

② Đặt độ dài nếu cần thiết căn cứ theo các mốc đo trên rãnh cắt.

③ Từ từ đưa (a) (thanh điện cực) vào và xoay như Hình ② bên trên để cắt. 

(7)  Cách sử dụng rãnh mài phụ

① ② ③

① Có hai rãnh mài ở mặt sau của bộ phận mài thanh điện cực.

② Các rãnh được thiết kế để có thể tiếp xúc tối đa tới đĩa mài - chọn rãnh phù 

hợp với kích thước của thanh điện cực, đặt và xoay bằng tay để mài.

* Rãnh rộng : ∅ 2.4 - ∅ 3.2

* Rãnh hẹp : ∅ 1 - ∅ 2.4
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4. Thông số kỹ thuật của S-TGR

● Thông số kỹ thuật máy / Machine Specification

Công suất

Loại hình gia công Hỗ trợ 15˚-120˚, 180˚

Hỗ trợ Tungsten (W)

Thanh điện cực ∅ 0.25 - ∅ 3.2

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm

Trọng lượng thân máy 0,89 kg (Bao gồm pin)

Công suất 10.8V, 2Ah

Tốc độ 0 - 19.500 vòng / phút

Kích thước Vỏ cứng (430 * 290 * 130)

∙ Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm tính đến thời điểm 02/2019.

∙ Nhà sản xuất có thể điều chỉnh thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm mục 

  đích cải tiến sản phẩm.

∙ Hãy làm quen với hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn của sản phẩm

  trước khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
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5. Bảo trì và kiểm tra

● Đảm bảo đã rút phích cắm sản phẩm hoặc tháo pin ra trước khi bảo dưỡng sản 

phẩm.

1. Kiểm tra thường xuyên xem các ốc vít của từng bộ phận có bị lỏng không.

   Đảm bảo vặn chặt tất cả các ốc vít nếu phát hiện có ốc vít bị lỏng. 

   Sử dụng sản phẩm với ốc vít lỏng là rất nguy hiểm.

2. KHÔNG bảo quản sản phẩm ở nơi ẩm ướt. (Nguy cơ đoản mạch)

3. Làm rơi sản phẩm xuống sàn hoặc va đập có thể làm sản phẩm bị hỏng.

4. Luôn rút phích cắm sản phẩm khi không sử dụng hoặc khi đang kiểm tra.

5. Sản phẩm cung cấp đáp ứng tất cả các quy định an toàn liên quan. 

  Sản phẩm phải được sửa chữa bởi một chuyên gia kỹ thuật; nếu không 

  sẽ gây nguy cơ xảy ra tai nạn.



bảo hành sản phẩm

Chúng tôi bảo đảm những điều sau.

1. Sản phẩm này đã được kỹ thuật viên của DCSENG kiểm tra với quy trình kiểm soát và kiểm tra chất 

lượng nghiêm ngặt.

2. Trong trường hợp có hỏng hóc trong quá trình sử dụng bình thường của người mua, chúng tôi sẽ 

thực hiện sửa chữa miễn phí trong vòng 1 năm tại nơi mua hay tại trung tâm dịch vụ chính như 

mô tả trong giấy chứng nhận này.

3. Tuy nhiên, khi yêu cầu sửa chữa, khách hàng phải chịu phí gửi hàng đi và nhận hàng về. Cho dù đã 

hết hạn bảo hành hoặc sản phẩm bị hư do sử dụng bất cẩn, chúng tôi vẫn sửa chữa hoặc thay 

thế phụ tùng với giá thấp nhất.

4. Tuy nhiên, sử dụng sản phẩm không đúng chức năng, hao mòn bất thường, sử dụng phụ tùng 

không chính hãng hoặc sản phẩm được sửa chữa bởi đơn vị khác sẽ không được bảo hành.

5. Trong thời gian bảo hành, khách hàng vẫn sẽ phải trả phí đối với những lỗi sau đây:

- Hỏng hóc do lỗi của người dùng

- Hỏng hóc do không tuân thủ lưu ý an toàn đã quy định đối với sản phẩm.

- Hỏng hóc do sửa chữa hoặc 

điều chỉnh sản phẩm không đúng cách

6. Vui lòng đưa thẻ bảo hành khi yêu cầu sửa chữa.

7. Vui lòng giữ gìn cẩn thận thẻ bảo hành này vì sẽ không được cấp lại.

Ngày Mua

Ngày Sản xuất

Tên khách hàng

Địa chỉ: 23-22 Jukjeon 3-gil, Hyundo-myeon, Seowon-gu, 

Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

ĐT: +82-43-256-0945 / Fax: +82-43-256-0946

E-mail: sales@dcseng.co.kr

Bảo hành 

1 năm

tên sản phẩm

kiểu dáng 

Mã sản xuất

Địa chỉ khách 

hàng

Địa chỉ cửa 

hàng 

(tên cửa hàng)

Thời gian bảo 

hành
1 năm kể từ ngày mua

Điện thoại khách 

hàng

Tên người 

bán

※  Vui lòng điền đầy đủ thông tin khi bán sản phẩm.

□ S-TGR   □ S-TGF
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                                                      DCSENG CO., LTD.
                                                      23-22, Jukjeon 3-gil, Xã Hyeondo, quận Seowon, thành phố 
                                                      Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc
                                                      ĐT. +82-43-256-0945 Fax. +82-43-256-0946
                                                      Web. www.dcseng.co.kr   www.s-cutter.co.kr


