Model HS-18/A4

A. CD Girişi

D. Bağlantıyı Kesmek

B. Kağıt Girişi

E. Çöp Sepeti Çıkarma

C.
Kontrol
ve
Göstergeler Arayüzü

F. Tekerler

⚫
⚫
⚫
⚫

ÇALIŞMA

G. Kontrol Anahtarı

1.Çöp sepeti
Doldu Sinyali
(kırmızı)
2.Çöp Seperti
Çıktı
Sinyali
(Kırmızı)
3.Aşırı
Isı
Sinyali
(Kırmızı)
4.Sıkışma
Sinyali
(Kırmızı)

1.Geri
Kotrolü

Kağıt, kredi Kartları, CD’ler, zımba ve ataçlar

Çevirme

2.Güç
(On/Off)
Kontrol Anahtarı
Fiişi takın ve anahtarı
ON’a getirin ( I )

3.İleri
Çevirme
Kontrolü

Parçalabilir Materyeller: Kağıt, kredi kartları,CD/DVD ler, zımba teli ve ataçlar
Parçalanamaz Metaryeller: Yapışkanlı Etiketler, karton, yumuşak disk, laminantlar, evrak clipsleri, X-film ve diğer
yukarıdakilerden başka plastikten yapılmış nesneler
Kesim Boyutu: Çapraz Kesim…………………………………………………….…………………………….3.9mmX38mm
Maximum:
Sayfa Kapasitesi Oranı (70g）…………………19 sayfa
CD/Kredi Kartı Oranı…………..……………………1 Sayfa
Sayfa Kapasitesi Oranı (75g）…………………18 sayfa
Kağıt Giriş Genişliği…………………………………230mm
A4 kağıt
V,
Hz, A; aşırı, nem yada orantısız voltaj çalışma kapasitesini artırabilir.
Önerilen Günlük Kullanım Oranları: 50-100 kağıt geçer; 50 kredi kartı; 10 CD
Çevresel gereksimim: Sıcaklık çalışma aralığı 10˚C – 26˚C / 50˚F – 80˚F olmalı ve 40-80% nem oranı

DİKKAT: ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI—KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!
⚫ 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
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.

Güç anahtarına
Basın Aç(
)

kağıt/CD Besleme Girişi
ve bırakması

Güç anahtarına basın
kapa (
)

Sürekli Çalışma: 30 dakika Not: Makine girişi silmek için kısa bir süreden sonar tekrar çalışır. 20 dakika sürekli
çalıştıktan sonra makine soğuma dönemine geçecektir.

ARIZA VE BAKIM
⚫
⚫

KAPASİTE

⚫

Bu makine güç kesme anahtarına sahiptir. (G), makineyi çalıştırmak için konumu ON olmalıdır (I). Eğer acil birşey
olursa, anahtar konumunu OFF (O) konumuna getirerek makineyi durdurabilirsiniz.
Başlığın altında bulunan çapraz kesim kıçaklarına dokunmaktan kaçınınız.
Parmaklarınızı kağıt girişinden uzak tutunuz.
Topraklı priz cihazın yakınında bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalı.

⚫
⚫
⚫
⚫

En iyi performans içim, yağ kutusu herzaman dolu olmalıdır. Not: sadece aerosol içermeyen bitkisel yağ kulanın.
Otomatik başlama dedektör sensörleri temizlemek makineyi kullanım için geliştirir, Eğer sensörler kağıt tozu ile
kapanmış ise, motor makinede kağıt olmasa dahi dönemeye devam edecektir. if the sensors are closed by paper
dust, the motor will be running even no feeding paper (Merkezi giriş ağzında bulunan karşılıklı iki adet kızıl ötesi
sensör)
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.

GARANTİ
Biz makinenin kesme bıçaklarına müşteri kusurlarından arınmış, malzeme işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti vermekteyiz.
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.
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Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.

