Gradsax

Börja med att sätta på tryckluften. Kranen för detta återfinns på väggen bakom
maskinen(bild 1).
När tryckluften sätts på borde bordet på baksidan maskinen lyfta (bild 2).

Bild 1: Tryckluftkranen bakom maskinen.

Bild 2: tv bordet nere, th bordet uppe.

Om det inte skulle göra det kan det vara en blå kran på maskinen som är avstängd. Öppna
i sådant fall denna (bild 2).

Bild 3: tv kranen avstängd, th kranen öppen (driftläge)

När detta är gjort är det dags att ställa in hur långt in på plåten man skall klippa. För detta
ändamål finns ett anhåll på baksidan av maskinen. Detta går att se på bild 1, de svarta
rattarna används för att förflytta anhållet till önskat avstånd. Det finns även en skala på
höger sida för att kunna ställa in rätt avstånd (bild 4), här är det även anvisat vilken kant
det är som används för att ställa in rätt mått.

Bild 4: skala för inställning av avstånd för anhåll.

När rätt avstånd är inställt glöm ej att dra fast anhållet. Finns skruv för detta vid ratten för
inställning av avståndet.
Nu är det dags att sätta på strömmen till maskinen detta görs genom att föra
manöverströmbrytaren från 0 till 1 (bild 5).

Bild 5: tv manöverströmbrytaren avstängd (0), th manöverströmbrytaren påslagen (1)

Lägg nu plåten du vill klippa på plats och se till att den ligger ordentligt emot anhållet
som redan har ställts in på rätt avstånd. Det finns även kanter på framsidan av maskinen
för att hjälpa till att få vinkelräta kanter.
När plåten som skall klippas är på plats, vrid över brytaren till höger om
manöverströmbrytaren till start och släpp den igen. Nu är maskinen igång.
Placera nu foten på manöverpedalen på golvet (bild 6). När du trampar på pedalen
kommer maskinen klippa plåten. Se dock till att inte ha händerna för nära kanten där
maskinen klipper då den först trycker fast plåten innan den kapar. Här finns en viss
klämrisk.
Tillse även innan du klipper att det inte finns någon bakom maskinen, då bordet på (bild
2) viker ner sig och låter den biten som just klipptes av glida av.

Bild 6: manöverpedalen

När du har klippt klart vrid tillbaka manöverströmbrytaren till 0 (bild 5) och stäng av
tryckluften med den röda kranen på väggen (bild 1).

