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Evrak İmha Makinesi

KULLANIM KILAVUZU
Çapraz kesimli evrak imha makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, gelişmiş işlev
ve tasarımıyla ofis kullanımı için idealdir. Bu kağıt parçalayıcı, gizli ve güvenli bir şekilde belge
elden çıkarma için tüm gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

Operasyonel Yönerge
1. Öğütücü ile makinenin güç kablosunun yanında belirtilen güç özelliklerine uygun güç kaynağı
bağlayın. Düğmeyi "Açık / Otomatik" konumuna getirin, kağıt öğütücü bekleme modundadır.
2. Kağıdı yerleştirme yuvasına yerleştirin, işlem tamamlandığında kağıt öğütücü otomatik
olarak kağıt parçalamaya başlayacak ve bekleme moduna geri yüklenecektir.
3. Normal bir parçalama işleminde, aniden fikrinizi değiştirirseniz ve geri kalan kağıdı saklamak
isterseniz, anahtarı "REV" konumuna getirebilirsiniz, kağıt öğütücü kağıtları derhal dışarı
çıkaracaktır.
4.Bu kağıt parçalayıcı CD ve kredi kartı imha özellikleri. Lütfen aynı anda yalnızca bir CD veya
kredi kartı takın.
5. Bir kerede aşırı kağıt beslendiyse, parçalama hızı çok yavaş veya durabilir, bu durumda
anahtarı "REV" durumuna getirin ve parçalama işlemine devam etmek için kağıt miktarını
azaltın.
6. Sürekli kağıt parçalama işleminin büyük miktarda yapılması için, her seferinde 7 kağıt
üzerine beslenmemeniz ve 3 dakika AÇIK ve 45 dakika boyunca KAPALI uzun süre çalışmamanız
önerilir; dolayısıyla düzgün bir şekilde korunabilirsiniz Daha verimli olması için öğütücünüzü
kullanın.
7. Parçalayıcı, sürekli kağıt parçalama işleminden sonra uzun süre veya yüksek iç sıcaklıkta
sıkışırsa, parçalayıcı, önceden ayarlanmış sıcaklık koruması sonucunda kapatılacaktır. Bir süre
güç kapalıyken, öğütücü otomatik olarak yeniden başlayacaktır Bekleme moduna
8. Parçalanan kağıt nispeten ıslak veya uzun lif içeriğine sahipse, grup bıçakları çok fazla kağıtla
sarılmış olabilir ve bu da parçalama verimliliğini etkileyebilir. Bu durumda, "ON / AUTO" ve
"REV" durumu arasında iki veya üç kez kaydırma yaparak, parçalayıcıyı saat yönünde veya saat
yönünün tersine herhangi bir kağıtsız olarak sırayla iki veya üç kez döndürdükten sonra, boşa
kağıt otomatik olarak temizlenebilir Bu grup bıçakları kapalı.

Dikkat ve Güvenlik Talimatı
1. Acil durumlarda hızlı güç kesilmesi için lütfen parçalayıcıyı elektrik prizine yakın yerlerde bulun.
2. Lütfen parçalayıcı kapağındaki güvenlik uyarı etiketine dikkat edin, önleme kravat, mücevher veya
saçın makineye yerleştirilmesiyle insan vücudunun güvenliğini sağlayın.
3. Parçalayıcı hasarını önlemek ve parçalama performansını düşürmek için asla kauçuk, plastik torba
veya bez gibi kağıt harici malzemeleri parçalayıcıya yerleştirmeyin.
4. Öğütücü temizlerken veya kağıt sepetini temizlerken. Lütfen düğmeyi "Kapalı" durumuna getirin ve
gücü kesin. Lütfen sepeti düzenli olarak temizleyin.
5. Parçalayıcıyı uzun kullanım ömrü ve iyi performans göstermek için lütfen parçalayıcıyı ısı veya ıslak
kaynaklardan uzun süre çevre içerisinde çalıştırmayın.
6. Öğütücü veya güç bağlantı kablosunun iç yapısını herhangi bir şekilde kendiniz yenileyin. Gövde veya
kablo hasarlıysa, parçalayıcıyı kullanmayın, bayinizle temasa geçin veya servis hattını arayın.
7. Lütfen parçalayıcıyı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Ana Performans Talimatı
Öğütücü tipi: ----------------------------------------------- ------- Kesilmiş kağıt ve CD
Kesim ebadı (mm): -------------------------------------------- -- 4 * 32mm (kağıt)
Shred kapasitesi: ------------------------------------------------- 7 kağıt / 1 CD / 1 kart
Boğaz genişliği (mm): -------------------------------------------- 220 (kağıt)
Boğaz genişliği (mm): -------------------------------------------- 124 (CD)
Sepet Kapasitesi (Litre): ------------------------------------------- 12L
Parçalama Hızı: ----------------------------------------------- ------- 2,2 m / dak
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