
HANDLEIDING CODEERTANG
Rapid-do maakt het graag makkelijk.

Voordelen Rapid-do codeertang

  Kwalitatief HACCP hulpmiddel

  Snel en effectief

  Tot 3 regels in één knijpbeweging

  Altijd goed leesbare tekst

  Stickerrollen raken niet kwijt

  Naar wens instelbaar
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• Sluit de voorzijde van de codeertang.
• Oude inktpatronen zijn niet geschikt voor hergebruik. 

Vervangen van de stickerrol
• Open de kast aan de onderzijde door met twee vingers
  tegelijk de vergrendeling open te schuiven (C).
• Haal desnoods de binnenrol van de gebruikte stickerrol
  eruit en plaats de nieuwe rol met stickers richting de
  codeertang in de behuizing (D).
• Laat circa 10 cm stickerrol buiten de behuizing en doe
  de kast weer dicht.
• Plaats de strook van 10 cm in de codeertang aandrijving (E).
• Gebruik de knijpbeweging om de stickerdoorvoer te regelen (F).
• Met een paar knijpbewegingen plaatst de stempel de
  afdruk automatisch op de goede plaats op de sticker.

Scan de QR-code
of ga naar rapid-do.nl
voor meer informatie.

HANDLEIDING CODEERTANG

Instellen van de codeertang
• Trek de pen uit totdat de gewenste rolband in beeld komt.
• Draai aan de knop om de gewenste instelling te verkrijgen.
• Zet de pen terug in de basisstand om de tang te kunnen
  gebruiken.

Gebruik van de codeertang
• Knijp de tang in en uit totdat de gewenste sticker aan de
  onderzijde uitsteekt.
• Beweeg de tang vervolgens in een vloeiende beweging van
  voor naar achter over het te bedrukken materiaal en plaats
  de sticker op de ondergrond.

Het inktpatroon vervangen
• Het inktpatroon bevindt zich achter de frontplaat op de kop
  van de codeertang.
• Gebruik twee vingers tegelijk en druk aan weerszijden van
  het inktpatroon (A).
• Til het inktpatroon lichtjes omhoog en klap de houder naar
  voren.
• Haal het oude patroon eruit en plaats in omgekeerde
  volgorde het nieuwe inktpatroon (B).
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