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Pro-Schleifer 1000C
A
Kullanmadan önce yağ seviyesini kontrol edin. Yağ yoksa lütfen aerosol

B
C

olmayan yağ ekleyin. Makine yağ olmadan uzun süre kullanılamaz.

D
F

E

H

I

G

Yaralanmamak için, ön kapılar açıkken kesicilere dokunmayın. Makineyi
ıslak veya sıcak veya tozlu ortam için yanıcı maddeler koymayın.

A.Model Numarası

B.Kontrol Paneli

C.Kapak açık sinyali

D.Kapak

E.Kapı kolları

F.Yağ kabı

G.Taşıyıcılar

H.Yağ kabı desteği

I.Kapı

Kullandıktan sonra, makinenin güç düğmesini kapatınız.
Makinede besleme dolu olduğunda kapakları açmaktan sakının.
Çocuklardan uzak tutunuz

Ürün Aksesuarları:
J

K

Kalite Kontrol Tabla 1Adt

L

M

Yağ Kabı Kapağı 1 Adt

Plastik kağıt Kılavuzu. 4 Adt

N

O

Yağ kabı,Yağı İle 1 Adt

Yağ kabı desteği 1

M4-10 vida 4

Adt

P

Adt
Express

Yağ kabı destek vidaları 2

Adt

Electronik kordonu 1 Adt
Kullanma Kılavuzu 1 Adt

Evrak İmha Makinesi 1 Adt
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J.Şifre

K.Ayar/Iptal

L.Iptal/Şifre

M.Doğrula

Şifre

N.Stop/start

O.Güç

P.Güç on/off
01

Tanımlama:
Görev Döngüsü ：Sürekli

Gürültü ≤ 60dB

Parçacık Boyutu Oranı: 4x30 mm

Artan Güç : 600W

Takmadan önce tip etiketindeki gerilimi, frekansı ve gücü kontrol edin;

Güvenli İmha ：A4 kağıt

Kapasite：≤ 1000 Yaprak

(Zımba ve ataç ile)

Kutu Hacmi: 100 litre

Hız:75mm/s

İmha Zamanı (1000 Yaprak )：
15 dakika civarında
Net Ağırlık：6 5 kg

Ürün Boyutu（L×W×H） ：
660×420×995mm

LCD Ekran Açıklamaları：

Auto

Açık olduktan sonra kilitli iğne sesi duyulursa, ancak kapak açılmazsa,
kapağı kapatın göstergesi yeşil renkte yanıp sönmemelidir, lütfen kapağı
elle açın.

Cover Open
Door Open
Bin Full
Over Heat
Oiling
Jam
Driving Lever Jam
Şifreyi
Girin

Kapak
Kilidi Aç

Kapak

Kapak
kilidini Kapat

Kilidini Kapat

Pass
NG

LCD Ekran

Bekleme

Yağlama

Kapağı

Kapak

Kilitle

Kilidini Aç

Yağlama

Normal Çalışma
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15

Makine alarm verdiğinde ve LCD ekran aşağıdaki gibi olduğunda, kullanıcı ya
makinenin durdurulması hatırlatır.

tuşuna basarak makinesi kapatın kafa

bölmesindeki kağıdı çıkarın (Bıçaklara dokunmayınız. Parmaklarınız zarar
görebilir.). Ancak kağıt parçacıklarını temizlemenize gerek yoktur, makine
çalışmaya devam edebilir.
Şifreyi
Girin

Kapağın

Şifreyi
Girin

Kapağın
Kilidini Aç

Şifreyi Gir

Kilidini Kapat

Şifre İptal

Sıkışma
Kapak

Kapıyı Aç

Kapağı Aç

Kilidi Aç

Sıkışma

Makinenin kazayla hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için lütfen
montajdan sonra ön tekeri frenini kilitleyin.

Kapağım

Kapının

Kilidini Aç

Kilidini Aç

Kapak Açık

Teker Kilidi

Kapı Açık

Atık Kutusu Dolu

Aşırı Isınma

Kapağın

Kapağın

Kilidini Aç

Kilidini aç

Açık Kutusu Dolu
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Aşırı Isınma

03

Eğer ekran, üst kapının kapanmasından sonra gösterilecek olursa, lütfen
kapağı açın ve optik sensörlerin kırılmasını önlemek için, pamuklu çubuk ile
dikkatli ve nazikçe sensörleri temizleyin

Sıkışma

Kapağın

Kapağın

Sensor

Kilidini Açın

Kilidini Açın

Kapıyı Açın

Kağıt Sıkışması

Besleme Iskalaması
Kapak
Kilidini Aç

Cover open

（2）

Sensor

Sürüş kolu Sıkışması
Kapağı

Kapağın

Kilitleyin

Kilidini Açın

Şifre Ayarlandı

Sürüş Kolunda Sıkışma

（1）
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Kullanım Talimatı

Sensor

Se ns or

1.Ambalajından çıktıktan sonra, yağ şişesi, yağ şişesi desteği alın ve
vidalanır, daha sonra yağ şişesi desteğini monte edin, yağ şişesi kapağını
yerine takın ve yağ tüpünü şişeye yerleştirin.

（5）

（6）

Dikkat
Makine alarmı verildiğinde ve aşağıdaki gibi görüntülendiğinde, kapağı kapatmak için
tuşuna basarak gücü kesiniz. Kafa odasında kağıt yoksa, lütfen optik sensörün kağıtla kaplı
olup olmadığını kontrol edin. Evet ise evrakları kaldırın. Kafa bölmesinde kağıt varsa, kağıdı
çıkarın (parmaklarınızın incinmesi durumunda temkinli olun) ve düzenli kağıt koyun, sonra
baş kapağını kapatın, makineyi tekrar başlatın ve parçalama işlemine devam edin.
2.Takın ve güç düğmesine basın
açık olduktan sonra, Lütfen

Makinenin arkasında. Güç anahtarı
açma butonuna bastıktan sonra LCD ekran

açılır. Makine çalışmaz ise 15 dakika sonra uyku moduna geçecektir.

Sensor
Kapağın
Kilidini Aç

Besleme Iskalama

（4）
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3.Kullanımdan önce lütfen yağ seviyesini kontrol edin (şişedeki ölçek

13. Her 30.000 sayfalık kağıttan sonra, optik sensörleri temizlemek için lütfen

işaretlerine dikkat edin). Yağ seviyesi düşükse, yağa aerosol olmayan

pamuklu çubuk kullanın.

bitkisel yağ ekleyin.

Sensor

Sensor

（1）

4.Paraçalama için hazır olduğunuzda ,

（2）

tuşuna kapak açık iken 3 saniye

boyunca bsılı tutun, LCD ekran gösterir.

Sensor

Sensor

Kapı Açık

（3）

OPEN

（4）

Uyarı Etiketi

Kapak
Kilidini Aç

Kapağı Açın
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5.Beslemeden önce baş bölmesindeki klipsleri, zımbalayıcıları ve kağıt
11.Eğer makine aşırı ısınırsa, uzun süre çalıştıktan sonra soğumaya ve 30
dakika sonra normal çalışmaya geri dönmeye ihtiyaç duyar.

parçacıklarını çıkarın. Odaya düzenli kağıt yerleştirin, kağıt seviyesi 1000
yaprak işaretinin ve yükseklik kesişiminin ≤15mm altında olmalıdır, ardından
kapağı kapatın, makine otomatik olarak parçalar.

1000max
500max
13

Aşırı Isınma

Kapak
Kilidini Açın

Aşırı Isınma

12. Makine alarmı ve aşağıdaki gibi görüntülerse, lütfen sıkışma kolundaki
sürüşü temizlemek için kapıyı açın, makine çalışmayı sürdürür.

6. Şifre ayarı ve şifre çözme talimatları
①Şifre gerekli ise, şifreyi ayarlamak için lütfen
② 4 basamaklı şifreyi giriniz

Ardından

③ Eğer şifreyi iptal etmen gerekiyorsa,
giriniz.

ardından

tuşuna basın

butonuna basınız

,butonuna basınız, ve 4 haneli şifreyi

butonuna basarak, Şifre giderilir

Kapak
Kilidini Açın

④Şifre ayarı ve şifre çözme işlemi yalnızca parçalama işlemi sırasında yapılabilir.

Sürüş Kolunda Sıkışma

(5)

parola ayarlandıktan sonra, eğer parçalama

butonuna basıldığında açılmıyorsa,

makine çalışmaya devam eder.
⑤ Parçalama tamamlandıktan sonra parola geçersiz olur.

10

07

7. Parçalama işlemi sırasında

basılırsa, makine hemen çalışmayı

durdurur. Bir kere daha basılırsa, makine çalışmaya devam eder.

9. LCD aşağıdaki gibi görüntülendiğinde, kutunun dolu olduğunu gösterir.
Makine çalışmayı bırakır. Bu sırada, lütfen kapıyı açın, kutuyu değiştirin ve
kapıyı kapatın. Makine çalışmaya devam eder.

Çöp Dolu

Kapak

8.Makine alarm verir ve LCD ekranı aşağıdaki gibi olduğunda, bu sıkışma
işaretidir. Lütfen

tuşuna basın ve kesici kapak açıkken kesici kağıtları

Kilitini Açın

Sıkışma

temizleyin (parmaklarınızın incinmesi durumunda dikkatli olun).

10. Eğer makine alarm verir ve aşağıda gösterildiği gibi LCD ekranı

Temizledikten sonra kağıtları alın, geri kalan kağıtları makine kafası

gösteriyorsa, besleme için ıskalama işaretidir. Lütfen

haznesine koyun, çalışmaya devam etmek için güç anahtarına basın ve

Güş kesildikten sonra, kapanır kapıyı açın (parmaklarınızın zarar görmesi

kapağı kapatın.

durumunda temkinli olun) ve kağıtları dışarı alın. Ve kağıtları düzenli bir

tuşuna basın,

şekilde kafa kapağına geri koyun, baş kapağını kapatın, kapağı bastırın,
güç düğmesine basın, makineniz çalışmaya devam edecektir .

Sıkışma
Kapak
Kilitini Açın

Sıkışma

Kapak
Kilitini Açın

Besleme Iskalama

