
S.D.5 ŞAFAK
VIP CUTTER'I KULLANMADAN ÖNCE, KESİNLİKLE KULLANIM KLAVUZUNUN 

OKUNMASI GEREKMEKTEDİR.

1) VIP CUTTER'dan tam verim alabilmeniz ve düzgün kumaş kesimi için tavsiye edilen özel olarak 

üretilmiş Vip Cuer Sehpası'nı kullanınız. Eğer temin edemediyseniz kendi kullanacağınız masa ya da 

sehpalara dikkatli ve sağlam bir şekilde monte ediniz. Aksi halde kumaş kesimi sırasında zorlanabilirsiniz.

2) Kumaşlarınızı kesmeden önce zeminde herhangi bir metal cisim ( zımba teli vs.) olmamasına dikkat edeniz.

3) Kesim yapacağınız kumaşı kesim zeminine koyduktan sonra lazeri açınız. Lazer kesilecek olan yeri çizgiyle 3) Kesim yapacağınız kumaşı kesim zeminine koyduktan sonra lazeri açınız. Lazer kesilecek olan yeri çizgiyle 

belirtecektir.

4)Daha sonra VIP CUTTER'ın ön kolunu elinizle belli bir basınç uygulayarak bıçak kolunu ileri geri hareket 

eiriniz. Iyi basınç uygulanmadığı taktirde en ala bulunan kumaşalarınızı kesmeyebilir. Bu nedenle 0,5 cm 

kalınlığının üzerideki kumaşları keserken bu işlemi bir defa daha tekrarlamanız gerekmektedir. 

5) VIP CUTTER'ı kullanırken elinizden kayarak düşmemesine dikkat ediniz. Aksi halde çizgili lazerinde sorun 

çıkabilir.

6) Kumaş kesim işlemini, VIP CUTTER'in lazer butonu karşınızda olacak şekilde gerçekleştiriniz. 6) Kumaş kesim işlemini, VIP CUTTER'in lazer butonu karşınızda olacak şekilde gerçekleştiriniz. 

7) VIP CUTTER'in alışma dönemi olan ilk bir ay içerisinde kesim zeminine yerleştirdiğiniz kumaşların en 

altındaki kumaşı tam kesememe gibi bir sorun görülebilir. Bu problem kesim zemininde işlem yaptıkça 

zamanla kaybolacaktır. 

NOT : İlk defe kullananlar için gerekli uyarıların anlatılması ve kullanım klavuzunu okuması gerekmektedir.

Polyester, naylon, abiye, deri, suni deri, polyester ürünleri, nylon, pamuk, döşemelik, perdelik, havlu ve daha 

birçok kumaşı keserek kartela yapımında kullanılır.

 - Özel çizgili lazeri sayesinde, kumaş kesimi sırasında  kesilecek olan yerin tespitinde kolaylık sağlar. - Özel çizgili lazeri sayesinde, kumaş kesimi sırasında  kesilecek olan yerin tespitinde kolaylık sağlar.

 - Özel olarak üretilmiş elmas uçlu bıçak kullanılmıştır.

- Ray sistemi, güçlü çelik raylar ile desteklenmiştir.

- Üretim sırasında %95 paslanmaz ürünler kullanılmıştır.

- Kolay kurulum ve kullanım.


