
Hướng Dẫn Sử Dụng 

Máy cắt giấy DSB 

Model GT-3B 

 

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy cắt giấy hiệu DSB của chúng tôi. 

Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

 

 

 

 

 

Các yếu tố hoạt động 

1 Vị trí cho giấy  

2. Định vị chuẩn  

3. Khóa giấy cho thẳng đường muốn cắt 

4. Điều chỉnh vị trí đường cắt. 

5 .cần gạt tay cầm cắt 

6 . Dao cắt 

7. khóa tay cầm cắt  

8 . Đường bảo vệ ngon tay khi cắt 

9 . Tay cầm cho dao cắt 

 

 

Chú ý:  

1. chú ý để không cắt vào ngón tay của bạn hãy tránh tiếp xúc với lưỡi dao mọi lúc..  

2. Không được cắt bất kỳ loại kính hoặc kim loại nào. 

3. Trước khi cắt, loại bỏ tất cả đinh kẹp hoặc kẹp giấy.  

4. Khi cắt phải giữ chặt quần áo, đồ trang sức, tóc và các phụ kiện khác để tránh cắt 

nhầm gây đến chấn thương. 

5. Giữ thiết bị tránh xa tầm tay của trẻ em.  

6. trẻ em và trẻ vị thành niên chỉ có thể sử dụng thiết bị dưới sự giám sát của người lớn.  

7. Không cắt vượt quá khả năng cắt tối đa là 10 tờ. 

8. không tự ý thay đổi hoặc tái tạo theo ý. 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG 



1. Đặt giấy vào đúng vị trí cắt, chỗ muốn cắt hướng lên trên. 

2. Tay cầm bị khóa vào máy cắt, hãy tiến hành như hình bên để mở khóa tay cầm. 

 Nhấn tay cầm xuống như hình 1/1 

 Đồng thời kéo tay cầm về phía bạn như hình ½ 

 Đưa tay cầm lên phía trên như hình 1/3 

3. Điều chỉnh đường ray cắt đến vị trí bạn muốn như hình 2 

 Trước tiên mở đường ray theo đường thẳng 

 Trượt đường ray đến vị trí cần 

 Rồi khóa đường ray lại ( theo vị trí trượt trái hoặc phải). 

4. Thực hiện các bước sau để thực hiện cắt: 

 kéo tay cầm lên. 

 Cài giấy cần cắt vào đường cắt và nhấn cài nó vào đường thẳng trên bàn cắt có 

sẵn. 

 Tỳ một tay bạn lên trên đường cắt để kiểm soát vật liệu được cắt. như hình 3/1 

 Sử dụng tay còn lại kéo tay cầm cắt chém xuống phía bàn cắt và cắt vật liệu như 

hình 3/2. 

 

5. Để an toàn hãy khóa tay cầm cắt chém lại 

 khi đã kết thúc việc cắt. 

* Di chuyển tay cầm xuống hết cỡ. 

* nhấn mạnh tay xuống để khóa như hình 4/1. 

* Đồng thời trượt tay cầm về phía sau như hình 4/2. 

 

6. Để di chuyển máy cắt đi nơi khác thì nắm vào tay cầm máy và xách đi. 

Lưu ý: khi di chuyển máy cắt phải khóa tay cầm cắt chém cẩn thận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Số tờ cắt tối đa 10 tờ 

Cỡ giấy cắt 420mm 

Kích thước máy cắt 525x332x70mm(LxWxH) 

Trọng lượng máy cắt 1.8kg 

 




