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Depo Dolu Uyarısı

Medya Tepsisi

Çöp Kovası

Çöp Torbası

Tekerler

Otomatik-başlama sensörü

Kağıt Girişi

Gösterge

Makinenin Arkası
Anahtar Paneli

Kağıt Girişi

CD/DVD/FD/CARD Girişi 

Kapı Kilitleme Anahtarı
Kapı Kilitleme Anahtarı

Güç Kablosu

Soğumada
Kapı Açık

Güç ON/OFF buttonu

İleri Butonu

Geri Butonu

Çöp Dolu
Kağıt Sıkışması

Ana Güç Anahtarı
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Medya Tepsisi
Kancalar

Çöp Kovası

Kabindeki çöp kutusunu dışarı çekin, atık bir torba koyun ve dışa doğru katlayın.

İlk Kurulum

Ürünün ambalajını açtıktan sonra, parçalayıcı kafayı dolabın üst tarafına sıkıca yerleştirin. Finler dikkat edin.   Yaralanma 
tehlikesi!        

CD ve Kredi Kartı Parçalama

 Parçalanmış CD ve kredi kartı parçaları toplamak için ayrı bir ortam kaseti sağlanmıştır. 
Parçalamadan önce çöp kutusuna doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.

Ön Kapı



ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.

Giriş

Önce Güvenlik

Kesme Tipi
Parça Boyutu
Güvenlik Seviyesi

Yaprak Kapasitesi 
(Tek Geçiş)

Giriş Genişliği
Ürün Ölçüleri

Ağırlık
Çöp Kapasitesi

Uygun Voltaj/Frekans

Özellikler

Uygun Akım
Görev Döngüsü

Pro-Schleifer 60C

H(Yükseklik)879 x W(Genişlik)450 x D(Derinlik)338mm

Hız

60 litre

39.5 Kg

Konfeti Kesim (Kağıt)   |    Şerit Kesme (Ortam) 

3 x 25 mm (Kağıt)   |    32 mm (Ortam) 

DIN S3

4.0 m/Dakika (Kağıt)

Kağıt: 18 yaprak (80 gr)    |    22 yaprak (70 gr)  
Ortam: 1adt (CD/DVD/Card)

※ Tabaka kapasitesi kağıt kalitesine ve neme bağlı olarak değişir. Özellikler, önde gelen kağıt markasına dayanılarak oluşturulmuştur.※

240 mm (Kağıt)    |    126 mm (Ortam)

UK Version: 220-240V / 50Hz    |    EK Version: 220V / 60Hz

6.0 Amps

Sürekli

Bu parçalayıcıyı Mühlen'den seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Eminim sana iyi hizmet verecektir, ancak 
makinenizden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için lütfen bu talimatları okumak için biraz 
zaman ayırın.

Uyarı Sembol ve Göstergeleri

Önce Güvenlik

Dikkatli olmalısınız, çünkü uzun saç, kesme kafasına 
dolaşabilir.

Bu, kesme kafasının besleme deliğine girmemesi 
demektir. 
Bu, kesme kafasına dolaşabilen kravatlar ve diğer gevşek 
giysiler konusunda dikkatli olunması anlamına gelir.

Bu, çocukların parçalayıcıdan uzak tutulması 
anlamına gelir.

Bu, Sprey ve aeresol kullanmayın anlamına gelir.

Bu, öğütücüleri eğmeyin veya devirmeyin demektir.

Kapı Açık göstergesi(Kırmızı) 
–  Bu, depo kapısının açık olduğu anlamına gelir.

Kutunun dolu göstergesi (Kırmızı)
– Bu, kutunun dolu olduğu anlamına gelir.

Soğutma Göstergesi (Kırmızı)
Bu, makine soğutulduğu anlamına gelir.

Kağıt sıkışması göstergesi (Kırmızı)
Bu, bir kağıt sıkışması olduğu anlamına gelir.

• Lütfen bu kullanma kılavuzunu ileride başvurmak için 
güvenli bir yerde saklayın.

• Lütfen parçalayıcının üstündeki güvenlik simgelerine 
dikkat edin ve makineyi ona göre işletin.

• Parçalayıcı temizlenmesi gerekiyorsa, üniteyi elektrik 
prizinden çıkarın ve nemli bir bez kullanın. Nb. Üniteyi 
temizlemek için herhangi bir temizlik ürünü kullanmayın.

• Üniteyi ısı yayan bir nesnenin yakınına yerleştirmeyin.

• Üniteyi nemli bir ortama yerleştirmeyin.

• Makineye herhangi bir sıvının sıçratmamasına dikkat edin.

• Ürünü ve satın aldığınızı kanıtlayan belgeyi, alındığı 
mağazaya geri gönderin ...

-  Güç kablosu veya fiş bozuk.
- Makine arızalı çünkü makinenin üzerine likid sıvı 

dökülmüştür.
- Kılavuzdaki talimatlara uyulmasına rağmen parçalama 

makinesi çalışmaz.

• Güç kablosunun bir arıza tehlikesi oluşturmadığından 
emin olun.

• Yaralanma riskinden kaçınmak için, DIY onarımını 
denemek için makinenin kasasını açmayın. Yetkisiz bir 
kişinin onarmaya çalışması garantiyi geçersiz kılacaktır. 



Kapı Açma Güvenliği İşlevi

Bir güvenlik önlemi olarak, eğer parçalama sırasında kapı 
açılırsa, parçalayıcı durur ve kapı açık göstergesi yanar          
(      ).

Not: Lütfen, kilitleme anahtarının 
tetiklenmesi için hem sol hem de ön 
kapıların doğru şekilde kapatılmış 
olduğundan emin olun. Kapıların düzgün 
kapatılmaması durumunda, makine 
parçalama işlemine başlamayacaktır.

Ters Fonksiyonu

Bir belgeyi parçalarken parçalama yönünü tersine 
çevirmek isterseniz, kolaylık sağlamak için bir ters 
düğme (6) yerleştirilmiştir.
Ters düğmeye (6) basarak parçalama kesiciler yön 

değiştirerek belgenin parçalanmasını sağlar.

Ters işlev yalnızca düğmeye basılırken çalışacaktır. 
Geri düğmesi (6) serbest bırakıldığında, kağıt öğütücü 
Otomatik moda dönecektir.

Operasyon

Parçalayıcıyı şebeke kaynağına bağlayın.

Makinenin arkasındaki ON / OFF anahtarının (18) 'ON' 
konumuna getirildiğini kontrol edin.

Parçalama işlemini başlatmak için güç düğmesine (4) 
basın. Bu, güç düğmesi üzerindeki mavi simgeyi (     ) 
aydınlatacak ve bu da öğütücü otomatik moda 
geçirilecektir. Artık parçalamaya hazırsınız. Öğütülecek 
kağıtları kağıt boğazına yerleştirin (1). Öğütücü kağıtları 
algılar ve otomatik olarak başlar.

CD ve Kredi Kartı Parçalama:
Parçalanmış CD ve kredi kartı parçaları toplamak için ayrı bir 
ortam tepsisi (14) sağlanmıştır. Parçalamadan önce çöp 
kutusuna doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.

1. 1. Kredi Kartı: Kartın manyetik şerit tarafını kart 
boğazına yatay olarak takın (2).

2.  CD / DVD: CD'yi CD / DVD boğazına yerleştirin (2). 

Not: Her seferinde yalnızca 1 kredi kartı veya 1 CD'yi 
parçalayın. Kağıt atık kutusuna atık dökülmesini önlemek için 
her kullanımdan sonra ortam tepsisini boşaltın.

Parçalamadan sonra, güç düğmesine (4) KAPALI güç 
düğmesine basın ve makinenin arkasındaki ana güç 
anahtarını (18) 'KAPALI' konuma getirin.

Not: Motoru korumak için, kağıtlar ve CD veya kredi 
kartları aynı anda parçalanamaz. Kağıt parçalama için, 
kağıt genişliği kağıt boğazının genişliğini aşmamalıdır.

Sıkışan Nadir Vesileler
Olası bir şekilde parçalayıcı sıkışması durumunda, kağıt 
sıkışması göstergesi (     ) yanacaktır. Parçalayıcı, kağıt 
sıkışmasını gidermek için parçalama işlemini durduracak 
ve otomatik olarak tersine çevirecektir. Kağıt sıkışması 
otomatik sıkışma giderme ile çözülemiyorsa, besleme 
alanının blokajını kaldırmak için ters (       ) ve ileriye 
doğru (       ) işlevini kullanarak sıkışmayı temizlemeyi 
deneyin. Bunu çok hızlı bir şekilde yapmayın, çünkü bu 
parçalayıcıya zarar verebilir.

UYARI - Sıkışmayı giderme girişiminde 
herhangi bir koşulda metal nesneler 
(makas, mektup açıcı vb.) Kullanmayın, 
bu ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Kutu Dolu

Çöp kutusu dolduğunda ve kutunun dolu göstergesi (     ) 
yanarsa işlev görmeyecektir. Lütfen kutuyu boşaltın.

     Sol kapı veya ön kapağı açın ve çöp kutusunu dışarı 
çekin.

     Atık poşetini dikkatli bir şekilde çöp kutusundan çıkarın 
ve yeni atık paketini değiştirin. Parçalamaya devam etmek 
için kapıyı kapatın ve güç düğmesine basın.

Not: Fazla doldurma işlemi çöp teneke kutusu kağıt 
sıkışmasına neden olabilir. Çok dolduğunda çöp 
kutusunun üst üste dökülmesini önlemek için çöp 
kutusunu düzenli aralıklarla boşaltın veya çöp kutusunun 
çıkarılmasında zorluk çekmeyin.



Yağlanmış kağıdı öğütücüden besleyin, kağıt 
tarafından emilen yağ kesme silindirlerini 
yağlayacaktır. Gerekirse, kesme silindirlerinden 
gelen artık yağı emilmek için parçalayıcıya birkaç 
sayfa kağıt besleyin.

Yağın uygulandığı kağıdın üstüne bir miktar A4 
kağıt (2-3 sayfa kalınlık) koyun.

 Yağlamak için sadece Makine Yağı * 
(1760049) kullanın. Yeterli kapsama alanını 
sağlamak için sayfa boyunca geniş bir zikzak 
deseninde kağıtların bir tarafına (2-3 sayfa 
kalınlıkta) öğütücü yağı uygulayın.

(Kağıtları fazla yağ ile
doyurmayın)

* Firmazmız, bu makinenin herhangi bir parçası (ları) üzerinde diğer tür veya marka yağlayıcılar kullanıldığında ürünün 
performansı veya güvenliği konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. 

En fazla parçalama performansını korumak için, bölmenin üç kez boşaltılmasından sonra (ve bundan sonra üç kutu dolaşımı 
süresince) veya en az ayda bir kez öğütücülerin yağlanması önerilir. Öğütücü kullanıldığında ne kadar sıklıkla kağıt 
öğütücünüze yağ koymanız gerekir.

Öğütücülerin Yağlanması

Seçenek 2: Makine yağı ile öğütücü yağlayın

Yağlamak için yalnızca Rexel Yağ Sayfam * 
(2101948) kullanın. Bir sayfa yağ tabakasını 
öğütücüden beslemeniz yeterlidir.

Seçenek 1: Yağlı tablayı kullanarak parçalayıcıyı yağlayın
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Parçalayıcı Aksesuarları

Firmamız, bu makinenin herhangi bir parçası (ları) 
üzerinde diğer tür veya marka yağlayıcılar kullanıldığında 
ürünün performansı veya güvenliği konusunda sorumluluk 
kabul etmemektedir.

Yağlı Sayfa

Aksesuar Parça Numarası Miktar

2101948 12 Yaprak/Paket

Yağ Dolum Şişesi 1760049 8 Şişe/Karton

Servis

Bu makinelerin her 6 ila 12 ayda bir bir Mühlen servis 
mühendisi tarafından servis edilmesini öneriyoruz - servis 
merkezimizin iletişim detayları ve bakım sözleşmeleri ile 
ilgili sorular için bu kitapçığın arkasına bakın.

Guarantee 

Firmamız ürünlerini ve parçalarını, normal kullanımda malzeme ve işçilik hatalarına karşı, satın alındığı tarihten itibaren 24 ay 
garanti eder. Firmamız, bu süre zarfında, yasalara uygun olarak, yeni veya yenilenmiş parçaları kullanarak parçalayıcıyı 
onaracak veya parçalayıcıyı, değiştirilecek parçalayıcıya eşdeğer olan yeni veya yenilenmiş bir parçalayıcı ile değiştirilecektir. 
Garanti, sadece normal kullanımda olan malzemelerdeki ve işçilikteki kusurlar için geçerlidir ve ürüne veya parçalara 
aşağıdakilerden kaynaklanan hasarları kapsamaz: -

-  Değiştirme, onarım, modifikasyon veya servis için yetkili bir Mühlen servis merkezi dışındaki herhangi biri tarafından gerçekleştirilir.
-  Kaza, ihmal, istismar veya suiistimali engelleme. 



KARADENİZ DIŞ TİCARET
Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cd
No:43 Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel: +212 479 25 25
Fax: +212 618 21 87
info@parasistem.com
www.parasistem.com

Mühlen Laminasyon Makineleri

Mühlen Evrak İmha Makineleri

Mühlen Ciltleme Makineleri

Mühlen Sanayi Tipi Zımba Makineleri




