Kullanım kılavuzu
5'i Bir Arada Kağıt Giyotin Makinesi
Mühlen
Model: Säge-GL410-M

Kağıt Durdurma / Skor Bıçağı

Kesme Sapı

Yarı Saydam Plaka

Şeffaf Bıçak Koruyucu
Kesme Kafası

Köşe Kesici

Kullanımdan önce ve gelecekte başvurmak için tüm talimatları okuyun.

Mühlen 5' Bir Arada Kağıt Giyotin Makinesi
Säge-GL410-M

Model
Max. format

Kesme Boyutu
Max Kesme Kapasitesi
(80gr. yada 20lb Kağıt)

12” / A4
12” / 320mm
10 Yaprak / kağıt giyotin

4 Yaprak / dalga ve delik düzeltici
3 Yaprak / köşe delici
2 Yaprak / puanlama bıçağı

Kesme Masası

12”x10” [250x320mm]

Ölçüler (mm)
Ağırlık (kg)

350x300x60
2.20

TALİMAT
Bu eşsiz kağıt düzeltici, 5'i bir yerde özelliğe sahiptir: Kağıt Giyotin, Delik Açma
Düzeltici, Dalga Düzeltici, Köşe Delgeç ve Skorlama Bıçağı. Zanaat projesi ve
nadiren kesme işi için idealdir.
Öncelikle giyotini dengeli düz bir yüzeye yerleştirin.
-- Kağıt Giyotin
Bıçağı maksimum konumuna kaldırın. Kağıdı Şeffaf bıçak koruyucusunun altındaki
giyotinin üzerine yerleştirin ve bıçağı aşağıda gösterilen resimde olduğu gibi sağ el ile
indirin.

Kenar Notu: Kağıdı kesmeye başlamak için lütfen kağıdı aşağıdaki resimler gibi
doğru konuma yerleştirin.

-- Döner Kırpıcı
Kağıdı, Muhafaza Platinin altındaki döner düzelticiye yerleştirin, ardından aşağıya
doğru bastırın ve kağıdı aşağıdaki resimde göründüğü gibi kesmek için Kesme
Kafasını kaydırın.

Kesme Kafası bir delme bıçağı ve bir dalga bıçağı içerir. Bıçakları aşağıdaki
görüntüyü izleyerek değiştirin:

-- Köşe Kesici
Kağıt sayfalarının köşesini Köşe parmaklarına yerleştirin. Ve sonra köşeyi delici
kolunu bastırmak için elinizin zıddı bir şekilde kullanın. Sadece 1 sayfa için kullanın.
Aşırı yükleme makineye zarar verebilir.

-- Skorlama Bıçağı
Taban plakasındaki mavi Kağıt Durağı da bir Kesme Bıçağı görevi görür. Kağıdı,
şeffaf plakanın altındaki döner düzelticiye yerleştirin ve sonra, kağıtları yuva boyunca
aşağıda gösterilen resim gibi kıvırmak için puanlama bıçağını kullanın.

BAKIM


Giyotini kuru bir bez ile temizleyin. Solvent veya su asla kullanmayın. Bıçağın

ömrünü uzatmak için düzenli olarak bir silikon sıvı, sıvı Vazelin veya diğer pas
önleyici yağ ile silinmesi önerilir.


Bıçak gevşerse, bıçağı sıkmak için aşağıdaki 2 basamağı izleyin:

[A] Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Gri parçayı sökmek için bir tornavida kullanın.

[B] Somunu bir elinizle sıkıştırmak için altıgen tornavida kullanın, diğer eliyle
somunu tutmak için İngiliz anahtarı kullanın. Aşağıdaki resme bakın.



NOT!
Kullanılmadığı zaman, giyotin bıçağı yatay konumda aşağı gelecek şekilde
yerleştirilmelidir.



Tavsiye edilen kağıt miktarından daha fazla kullanılması bıçağın kalıcı hasar
görmesine neden olabilir.



Bu ürün kağıt kesimi için tasarlanmıştır. Ürünü başka bir amaçla kullanmayın.



Bu ürün çocukların kullanımına yönelik değildir. Ürünü çocukların erişiminden
uzak tutun.

Ürünün hasar görmesini önlemek için:



Kağıt kesmeden önce kağıt klipslerini ve zımbaları kağıttan çıkarın.
Ürünü neme, suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.



Kullanım sırasında, bıçağın koruyucu siyah kaplaması zaman içinde

aşınabilir.
Olası ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için:


Ürünü devrilmesini önlemek için daima düz, düz ve sabit bir yüzeyde
çalıştırın.



Giyotini şeffaf bıçak koruyucusuz yerine koymayın.



Giyotini kesinlikle bıçakla taşımayın.




Giyotini kesinlikle kesme kulpu ile taşımayın.
Sıkışmış pislikleri sivri bir nesneyle çıkarmaya çalışmayın; kişisel yaralanma
veya ürün hasarı oluşabilir.
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