SINIRLI GARANT İ
Kesme bıçaklarının ve makinenin diğer tüm parçalarının,
malzeme ve işçilik kusurlarından anma süresi için ücretsiz
olmasını garanti ediyoruz. Herhangi bir parçası sırasında
kusurlu olduğu tespit edilirse garanti süresi boyunca, tek
ve münhasır çareniz arızalı parçanın isteğe ve masrafına
bağlı olarak onarılacak veya değiştirilecektir. Bu garanti,
suiistimal, yanlış kullanım veya yetkisiz onarım
durumlarında geçerli değildir. HERHANGİ BİR GARANTİ,
DAHİL KATILIMCI AMAÇLI TARAFINDAN
HAZIRLANABİLECEĞİ NİZ VEYA UYGUNLUK'UN
NEDENİ YUKARIDAKİ. Hiçbir durumda, bu ürüne
atfedilebilecek herhangi bir dolaylı veya olası zarardan
sorumlu değiliz. Bu garanti size belirli yasal haklar
vermektedir. Bu garantinin süresi, şartları ve koşulları,
farklı sınırlamalar, kısıtlamalar veya koşullar haricinde,
dünya çapında geçerlidir. yerel yasalarca gerekli
olabilir.Daha fazla ayrıntı veya bu garanti kapsamında
hizmet almak için lütfen bizimle veya bayinizle iletişime
geçin.

Profesyonel Evrak İmha Makinesi

MÜHLEN
HS 35C

KULLANMA KILAVUZU
ÜRÜN GARANTİSİ

HS 35C

M akine Mode l i
Kesme Bıçaklarının Garansi Süresi 5 Yıl
Diğer Tüm Parçaların Garanti Süresi

2 Yıl

Sale date
Kullanıcı Bilgisi

Satıcı Bilgisi

Kullanıcı İmza
Lütfen kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun ve
.
Güvenli kullanım için listelenen adımları uygulayın.

Parçalar ve Fonksiyonları
Çöp Açık
Çöp Dolu

Kağıt Öğütücü Bakımı ve Doğru Kullanım
·

Aşırı Isı

Parçalayıcı motorunuzun ve bıçaklarınızın ömrünü uzatmak için düzenli olarak
parçalayıcı yağı kullanın

Ka ğıt Sıkışma

Servis
Güç on/off

Güç Kablosu Girişi

· Öğütücünüzün kullanılması için maksimum kağıt sayısına dikkat edin.
· Küçük boyut kağıt parçaları bıçaklarda birikir ve daha fazla sıkışmaya neden olmadan
önce hazneyi boşaltmaya çalışın.

Ka rt/C D Girişi
Kağıt Girişi

· Çoğu öğütücünün güvenlik tetikleyicileri olsada, kazaları önlemek için çöp kutusunu

boşaltmadan ve ya kağıt sıkışmasını gidermeden önce her zaman öğütücüyü çıkarın.

Kontrol Paneli Fonksiyonu
Kompulsif parçalama düğmesi
Güç Düğmesi
Geri Düğmesi

Parçalanmış Atık Kutusu

Atık Kutusu
Kapağı

Hareketli
Tekerler
Uyarı s i nyalleri
Geçiş Başına Sayfa
Sayısı
Uyarı Sinyali
Kullanmadan önce lütfen bu
kullanma kılavuzunu okuyun

Ürünü Çocuklar Kullanmasın
(ürün oyuncak değildir.)
Kağıt beslemesi açılışı ve ellerle kart/CD
Beslemesi açılığına dokunmaktan kaçının

Avoid Hair Touching the Paper Feed
Opening and Card/CD Feed Opening

Keep aerosol
products away

Kağıt beslemesi açılığına ve kart /CD
beslemesi açılığına dokumaktan kaçının

Parçalayıcı kafasının altındaki açıkta kalan bıçaklara dokunmaktan kaçının.
Topraklı priz, cihazın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

· Kağıtları

orta hızda parçalama, kağıt öğütücüsün soğumasını ve çok fazla
ısınmamasını sağlar.

Kullan ıcı Bakımı
Aşağıdaki belirtiler açık olursa, öğütücünüzü kontrol edin.
Azalan parçalama kapasitesi.
Artan
gürültü seviyeleri
"
Servis Işığı" LCD ekranda yanıp söndüğünde
Yağlama işlemini iki kez tekrarlamak için aşağıdaki isteği takip edin

1

" " Düğmesine basınız, bekleme modeu (MAVİ LED) yanar

2

Öğütücünüzü yağlamak için daima "Yağlı Kağıt Sandviç"
kullanın. Kağıt besleme kısmına iki kağıt yerleştirin ve
parçalmayı hemen durdurmak için "O" konumuna getirin.
Öğütücü yağını şekildeki gibi iki kağıt arasına cömertçe
uygulayınız.

3

Yağlı Kağıdı kağıt girişine beslerken makine otomatik
olarak başlar.

Yetenekleri
Parçalar：

HS 35C kâğıt kredi kartları CD / DVD ve Ataçlar

Parçalamaz:
HS 35C: sürekli form, x-Ray filmi, yapışkanlı etiketler, saydamlar, gazete karton kartonu, ıslak
kağıt sırf veya yukarıda belirtilenlerin dışında plastik.

Parçalama Parçalama Boyut:
HS- 35 C ---------------------------------------------------------------------3/19"X1-2/11"(4X30M M)
Maximum:
Kağıt Adet Sayısı
HS - 3 5 C - ----- ------------------------------------------------------------------- -----------32-35(70g)
Kards CD tek geçiş------ ---- ----------------------------------------------------- -------------------1
Giriş Genişliği--------------------------------------------------------- ------------12
- /1 "(5 310M M)
Görev Döngüsü -------------------------------------------------------------------------------->
60min
. Tavsiye edilen günlük kullanım oranı; 200-250 puan sac kapasitesi, 100 adet kart,
50 CD / DVD.
（

：Daha ağır kağıt nemi veya nominal voltaj dışındakiler kapasiteyi ）
düşürebilir

Kullan ım
4

Çalıştırma Düğmesine 2-3 saniye süreyle " " den "R"
ye kadar ileri ve geri basın.

5

Gücü kesmek için güç düğmesini "O" konumuna getirin.

1

2
Uzun nozul kabında sadece Aerosol olmayan bir bitkisel yağ kullanın.

Lütfen kullanmadan önce öğütücünün
voltajını dikkatlice kontrol edin. Ardından
fişini takın ve güç düğmesini "I" konumuna
getirin.

Güç "

" tuşuna basınız, - Bekleme Modu (mavi ışık yanar).

Sorun Giderme K ılavuzu
3

Parçalanacak Sayfaların Parçalayıcıların Nominal
Sayfa Kapasitesini Aşmadığından emin olun.

4

Besleme Girişine Besleme Kağıtları - Parçalayıcı
Otomatik Olarak Başlayacak ve Parçalama
Bittiğinde Otomatik Olarak Duracaktır.

1.

Öğütücü Kağıt Açık：
Belirti :
“ Kapı Açık ” İkonu yanıp
sönmeye başlar

.
Çözüm: Düzgün Kapatıldığından Emin Olmak İçin Çöp Kutusunu
Denetleyin

2.

5

Medya Besleme Giri ş ine Bir (1) CD / DVD /
Blu-ray Disk Besleyin - Parçalay ı c ı Otomatik
Olarak Ba ş lar ve Otomatik Olarak Durdurur
Parçalama Tamamland ı ktan Sonra.

Kağıt Sıkışması
Belirti: “Kağıt Sıkışma” Simgesi LCD ekranda titriyor.
Çözüm:

(1).

Çalıştırma
düğmesini 2-3
saniye "R"
konumuna
getirin

6

Medya Besleme Girişine Bir (1) Kredi / Akıllı
/ Güvenlik Kartı Besleyin Parçalayıcı Yapacak
Parçalama İşlemi Tamamlandıktan Sonra
Otomatik Olarak Başlat ve Otomatik Olarak
Durdur.

7

İşlemi tamamlamak için İşlem
Düğmesine "" pozisyonuna
basın.

8

Gücü kesmek için güç düğmesini "O" konumuna
getirin.

3.

4.

(2).

"
Sıkışan
kağıtlar
gevşene kadar
sırayla "R" ve
olarak ayarlayın

(3).

(4).

Olarak
ayarlayın ve
fişini çekin

parçalayıcıyı
Kesilmemiş kağıdı yeniden başlatmak
yavaşça kağıt
için " " olarak
girişinden çekin, ayarlayın
eklenti

Aşırı Isınmaya Karşı Koruma
Belirti “ Aşırı Isınma” İkonu Ekranda
Yanıp Söner

Çöp Dolu
：
Belirti: “ Çöp Dolu” İkonu Ekranda yanıp söner.

(4).

Çözüm: Makineyi Soğutmak İçin Bir
süre imha etmeyin - LED ekranındaki
Aşırı Isınma Simgesi Kaybolacak.

Çözüm: Kutuyu açın, konfeti önlemek için
dikkatlice çekin çöp kutusundan çıkartın,
sonra konfeti atın ve bölmeyi değiştirin ve
kapısını kapatın.

