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Xin đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng !

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THAY GIÀY TỰ ĐỘNG

Hướng dẫn sử dụng máy thay giày tự động

Các bước lắp đặt máy thay giầy

Xin gửi tới quý khách hàng lời cảm ơn chân thành nhất trong thời gian qua đã tin
tưởng và lựa chọn sản phẩm máy thay giày tự động loại SK-D của công ty chúng tôi,
chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hậu mãi và các hướng dẫn tới tay khách hàng một
Sản phẩm máy thay giày của chúng tôi là một
sản phẩm có sự sáng tạo độc đáo, có sự đổi mới
thiết thực, môi trường kinh tế, có hiệu quả và tác
dụng làm sạch sàn trong nhà, giải quyết được sự
khó chịu( bực bội) mỗi khi phải thay giày trong
nhà,là một trong những thiết bị được sử dụng rộng

Bước 1
Mở nắp

Bước 2
Nén thanh ngang xuống cho

Bước 3 và bước 4
Gắn 4 vòng tròn của giày

đến khi nó dừng lại

tương ứng với 4 trụ

rãi ở các nơi như: ở bệnh viện, phòng thí nghiệm,
nhà máy xí nghiệp, phòng máy tính.

Kiến thức cần biết

Tên gọi các phụ kiện
1 Nắp trên
2 Trụ
3 Thanh ngang
4 Chốt
5 Khóa
- Bàn đạp
- Thanh ngang
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Bước 5

Bước 6

Tháo dây buộc trên 4 vòng của các đôi giày

Sau khi lắp đủ số giày nilon xong, bấm chốt

ra, sau đó chỉnh vòng tròn của giày lắp vào

trên của 2 thanh ngang hai bên, làm cho

trụ cho chắc chắn

thanh ngang đẩy lên. Đậy nắp lại là có thể
sử dụng.

12

Phân tích và nhận thức về máy thay giày tự động.

Các bước sử dụng
Không cần thiết phải tháo giày ra, chân nhấc cao thẳng sau đó bước bàn chân xuống lỗ có hình

1.

vừa chiếc giày, sau đó dùng lực dẫm xuống, giày nilon sẽ bọc lên chân, sau đó rút chân ra, chân còn
lại cũng làm giống như động tác vừa làm.

Lợi ích của việc sử dụng máy thay giày ở đâu?
Khi sử dụng máy thay giày có thể giảm bớt được sự khó chịu về độ sạch trên mặt sàn sau

khi khách đi vào, loại bỏ các mùi hôi, thối ở chân và các bệnh lây nhiễm ở chân, để tránh được
sự bối rối thường thấy khi thay giày trong phòng.
2.

Thời gian sử dụng bao lâu?
Giày thường thì có 2 loại chất liệu là giày vải và giày chất liệu nhựa phổ thông, giày chất

liệu nhựa chỉ có thể sử dụng 1 lần và không lại được nữa, nhưng giày vải thì không phải là sản
phẩm sử dụng 1 lần, mà sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn sạch.
3.

Chú ý:

-

Nghiêm cấm người không có chuyên môn hướng dẫn việc tháol lắp máy thay giày.

-

Trẻ con khi sử dụng phải có sự hướng dẫn của người lớn.

Hạng mục cần chú ý:
1.

Trong quá trình lắp đặt, thanh ngang của hai bên chịu lực nén xuống theo hướng thẳng

đứng.
2.

Trong quá trình lắp đặt, không được dùng lực tác động vào tấm kim loại trên thanh ngang

(chốt), 4 cái vòng tròn trên giày khi lắp đặt nên phân ra để lắp và phải ở vị trí cố định tương
ứng với vị trí trên của trụ.
3.

Khoảng cách dài, ngắn giữa 4 vòng tròntrên giầy khác nhau, sau khi kéo ra, miệng trên

giày phải có hình chữ nhật.
4.

Khi sử dụng lực bàn chân đạp không được quá mạnh, lực cho xuống thẳng đứng, cho

vào 1 lần phải tới vị trí.
5.

Phương pháp loại bỏ các sự cố: Nếu xuất hiện băng dây giày bị đứt, hoặc là giày nilon

lên chân bị mắc kẹt không lên được, có thể tháo vòng ở trên trụ ra và sử dụng tiếp.
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