Başlığın altında bulunan çapraz kesim kıçaklarına dokunmaktan kaçınınız.
Eğer parçalayıcı sıksık çıkartıyorsanız,kullanmadan önce alt tarafında taker delikleri üzerine dört tekeri monta
edebilirsiniz. ( tekerler çıkarılabilir).
⚫ Kesilemez objeleri makinenin koymayınız
⚫ CD ler için sadece belirlenen girişi kullanın. Parmaklarınızı CD girişinden uzak tutunuz.
⚫ Topraklı piriz cihazın yanında bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
⚫
⚫

KULLANMA
Power (On/Off) Anahtar Kontrol(kırmızı)

Sıkışma Sinyali(Kırmızı)

Güvenli Dokunuş (mavi)
(mavi)

çöp dışardasinyali (Kırmızı)

Aşırı Isı Sşnyali (Kırmızı)

Geri Kotrol Anahtarı

Çöp Dolu Sinyali

Fişi ON konumuna getiriniz (

İleri Kontrol Anahtarı

KAPASİTE
Model No.
Güvenlik Derecesi
Kağıt Kesme Boyutu ( mm )
Kağıt Kesme Kapasitesi ( A4 70g)
CD/ Kredi Kart Kesme

HS-9A/E839

HS-12A4 M

HS-15A4 C

DIN 4
2X8
9
1 adet

DIN 4
2 X 15
12
1 adet

DIN 3
3.9 X 38
15
1 adet

I

), makine çalışabilir.

Sürekli çalışm zamanı: 30 dakika
Not: Makine girişi silmek için kısa bir süreden sonar tekrar çalışır. 10 dakika sürekli çalıştıktan sonra makine soğuma
dönemine geçecektir.

BAKIM VE ARIZA
⚫

En iyi performans içim, yağ kutusu herzaman dolu olmalıdır. Not: sadece aerosol içermeyen bitkisel yağ kulanın;
Yağsız, parçaların verimli çalışmamasına, ses, beraberinde anormal çalışmasına neden olur.
Hergün kesiciyi temizlemek için parçalayıcıyı hergün 15 saniye ters çeviriniz.
Çöp kusunu, “çöp speti dolu” sinyali yanınca çıkartın ve temizleyin
Yanlış pozisyonda çöp kutusunu çakartmaya çalıştığınızda yada çöp kutusu dolduktan sonra üzerine çalıştırdığınızda
motor zarar görebilir.
.
Motor termik ısıya ulaştığında, Aşırı ısınma göstergesi yanacaktır ve motor otomatik olarak soğuması için 40 dakika
kadar duracaktır.

Parçalama: Kağıt, zımba teli ve ataç ( uzunluk ≤ 3cm)
Parçalamaz: Yapışkanlı Etiketler, karton, yumuşak disk, laminantlar, evrak clipsleri, X-film ve diğer yukarıdakilerden
başka plastikten yapılmış nesneler
Kağıt Giriş Genişliği: 230mm
Düşük Motor Gücü 23W, Kapasitesi 500W ; ağırlık, nem yada diğer dengesiz voltaj gerilimi çalışma kapasitesini
azaltabilir.
Önerilen Günlük Kullanım Oranı: 20-50 kağıt geçişi; 50 kredi kartı, 5 CD
Çevresel Gereksinim: Sıcaklık çalışma aralığı 10˚C – 26˚C / 50˚F – 80˚F olmalı ve 40-80% nem oranı

⚫
⚫
⚫

DİKKAT: ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI — KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

Biz makinenin kesme bıçaklarına müşteri kusurlarından arınmış, malzeme işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti vermekteyiz.

⚫ Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Kağıt girişinden ellerinizi uzak
tutunuz. Kullanmadığınız zaman makineyi kapatın ve prizden çekiniz.

⚫ Takı, eldiven, kıyafet, saç, gibi yabancı metaryelleri makineden uzak tutunuz.Eğer
⚫

Kırık yada arızalı parçalar varsa makineyi kullanmayınız. Parçalayıcının parçalarını
sökmeyiniz. Makineyi sıcak kaynaklardan (kalorifer vs) ve sulu ortamlardan uzak
tutunuz.
Bu makine güç kesme anahtarına sahiptir. (O), makineyi çalıştırmak için konumu ON olmalıdır (I). Eğer acil birşey
olursa, anahtar konumunu OFF (O) konumuna getirerek makineyi durdurabilirsiniz
⚫

⚫

yabnacı bir obnin makineye girmesi durumunda makinenin geri çevirme butonuna
basarak ( ) yabancı objeyi çıkartın.
Aerosol bazlı petrol yağı veya parçalayıcı üzerinde veya yakınında diğer yanıcı
ürünler bulundurmayınız. Parçalayıcı üzerine kutu koymayınız..

⚫

GARANTİ

Biz makinenin diğer tüm orjinal parçalarına müşteri kusurlarından arındırılmış, işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 2 yıl
garanti vermekteyiz.
Eğer herhangi bir bölümü garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilirse, servisimiz tarafından tamir edilecek veya
değiştirilecektir. Bu garanti süresi istismar, yetkisiz ve ilgisiz kötüye kullanım için geçerli değildir.
Belirli bir amaca uygunluk için, ticarete dahil olmak üzere, herhangi bir zımni garanti, burada yukarıda bellirtilen garanti
süresine dahildir.
Bu garanti sizlere belirli yasal haklar vermektedir. Bu garanti süresi, şartları ve koşulları farklı sınırlamalar, kısıtlamalar
yada koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında koruma altındadır. Bu garanti konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak
için bize yazın yada satıcınıza başvurun.

Kullanma Kılavuzu
HS-12A4 M

HS-15A4 C

Karadeniz Dış Ticaret
Evrak İmha Makinesi (Kağıt Öğütücü)
Tel: 0(212) 479 25 25 pbx.
www.parasistem.com
info@parasistem.com
Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43
Bayrampaşa/İSTANBUL

Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.

