-41. Evrak imha makinesinin uzun bir süre boyunca sürekli olarak maksimum
kapasitede çalıştırılması (kesintisiz 2 dakikadan fazla) durumunda, üniteye gelen
gücü kesen otomatik motor aşırı yük korumasının etkinleştirilmesine neden
olabilir. Bu durumda, şunları yapmalısınız:

Schleifer 509CC Evrak İmha Makinesi

Kullanım Kılavuzu

A. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve aşırı yük korumasının
sıfırlanması için en az 45 dakika bekleyin. Kâğıt öğütücünün üstündeki
fazla kâğıtları yırtın veya kesin.
B. Güç kablosunu tekrar prize takın ve anahtarı REV konumuna getirin.
Kalan kâğıdı makineden çıkarın. Gerekirse, anahtarı tekrar otomatik
konumuna getirin.
C. Anahtar AUTO konumundayken ve besleme açıklığı açıkken, normal
parçalamaya devam edebilirsiniz.
2. Parçalama kapasitesinin aşılması durumunda (örneğin tek seferde 6 kâğıttan daha
fazla ekleme yapmak veya kâğıt besleme ağzına tam olarak beslenmiyorsa) Bu
şunları yapmalısınız:
A. Anahtarı “REV” konumuna getirin. Sıkışmış kâğıtları geri alın.
B. Anahtarı “AUTO” konumuna getirin ve böylece cihaz bir sonraki
parçalama için tekrar hazır hale gelecektir.

Özellikler：

Kesme Tipi

Çapraz kesim

Parça Boyutu

4*35mm

Yaprak Kapasitesi

En Çok 6 Sayfa

Giriş Genişliği

220mm

Uygun Voltaj

220 V AC

Ürün Ölçüleri

320（D）* 190 (G) * 310 (Y) mm

Schleifer 509CC

50Hz

Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.
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Parçalama Kapasitesi：

Kurulum：
1. Parçalayıcı başlığını cihaza yerleştirin.
2. Güç kablosunu standart herhangi bir 220V AC prizine takın.
3. Ana anahtarı AUTO konuma yerleştirin.
İleri

Auto

Kapalı
Geri Kontrol

Bu cihaz tek seferde 6 yaprak parçalama kapasitesine sahiptir. Zarf veya kredi
kartı makbuzları gibi küçük materyalleri parçalarken, bunları besleme açıklığının
ortasından cihaza sokun.

Kâğıt Girişi

Kaldırma Kolu

Dikkat Edilecek Hususlar：

Pencere

Cihazın Çalıştırılması：
Anahtar, parçalayıcının üstünde bulunur. Bu Anahtar dört (4) ayara sahiptir.
1. OTOMATİK konum seçildiğinde, kâğıt besleme açıklığına yerleştirilerek,
parçalama işlemi otomatik olarak başlatılır. Kâğıt besleme açıklığındaki
hareketini tamamladığında, makine otomatik olarak duracaktır.
2. REV, tamamlanmış bir devirden önce parçalama işlemini tersine çeviren
bir kâğıt sıkışmasının giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır ve
böylece kesiciler temizlenir.
3. FWD, cihazın parçalamaya devam etmesi istendiğinde kullanılır. Bu
konumda cihazın bıçakları dönmeye devam eder.
4. Çöp bidonunu boşaltırken veya makine uzun süre kullanılmadığında
KAPALI (OFF) konuma getirilmesi önerilir.

1. Olası yaralanmaları önlemek için tüm kıyafet, kravat, mücevher, saç veya diğer
küçük eşyalarını besleme girişinden uzak tutun.
2. Parçalayıcı uzun süre kullanılmadığında KAPALI (OFF) pozisyonda tutun.
3. Parçalamadan önce tüm ataş ve zımbaları kâğıttan sökün. Cihaz zımbaları
parçalayabilir ancak tavsiye edilmez.
4. Parçalayıcı cihazın içine elinizi veya parmağınızı sokmayın aksi takdirde ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.
5. Bilgisayar kâğıdının sürekli parçalama süresi 2 dakikayı geçmemelidir. Sürekli
kullanım gerekirse, motorun doğru şekilde soğumasını sağlamak için parçalama
süresinin 2 dakika açık ve 45 dakika kapalı olması önerilir.
6. Priz, cihazın yakınında ve erişimi kolay olmalıdır.
7. Çöp sepetini taşımadan, temizlemeden ya da boşaltmadan önce her zaman
parçalayıcıyı kapatın ya da prizden çıkarın.
8. Çöp sepetini sık sık boşaltın.

Kâğıt Sıkışması ve Aşırı Yükten Koruma：
Bu cihazda motor aşırı yük koruma sistemi mevcuttur. Maksimum kapasitede
sürekli parçalama süreleri kısa parçalama döngüsü için 2 dakika açık ve 45
dakika kapalı olmalıdır. Aşağıdaki sıra dışı durumlardan dolayı güç otomatik
olarak sonlanabilir:

