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Kesme

garanti

Bu

KATILIMCI

YUKARIDAKİ.

Bu

yerel
Daha

 geçin.
 iletişime bayinizle veya bizimle lütfen için almak hizmet

 kapsamında garanti bu veya ayrıntı fazla olabilir.
 gerekli yasalarca  .geçerlidir çapında dünya

 haricinde, koşullar veya kısıtlamalar sınırlamalar, farklı
 koşulları, ve şartları süresi, garantinin Bu vermektedir.

 haklar yasal belirli size garanti  değiliz. sorumlu
 zarardan olası veya dolaylı bir herhangi atfedilebilecek

 ürüne bu durumda, Hiçbir  NEDENİ
 UYGUNLUK'UN VEYAHAZIRLANABİLECEĞİ NİZ  

 TARAFINDAN AMAÇLI  DAHİL
 GARANTİ, BİR HERHANGİ değildir. geçerli durumlarında

 onarım yetkisiz veya kullanım yanlış suiistimal,
 garanti,  değiştirilecektir. veya onarılacak olarak bağlı
 masrafına ve isteğe parçanın arızalı çareniz münhasır ve

 tek boyunca, süresi  edilirse tespit olduğu kusurlu
 sırasında parçası bir Herhangi ediyoruz. garanti olmasını
 ücretsiz için süresi anma kusurlarından işçilik ve malzeme

 parçalarının, tüm diğer makinenin ve bıçaklarının 

Lütfen
 uygulayın. adımları listelenen için kullanım Güvenli

 ve okuyun kılavuzunu kullanma bu önce kullanmadan

akineM  Mode il
Kesme  Yıl 5 Süresi Garansi Bıçaklarının           

               

Sale date 

 

Diğer  Yıl 2   Süresi Garanti Parçaların Tüm

HS  35C

Kullanıcı  İmza

SINIRLI  İGARANT 

  Kullanıcı  Bilgisi Satıcı  Bilgisi



Çöp  Açık 

Çöp  Dolu 
Aşırı  Isı 

ğıtKa  Sıkışma 
Servis

Hareketli
Tekerler 

  

 
Ka tr /CD Girişi 

Kağıt  Girişi

Kontrol  Fonksiyonu Paneli 

Güç on/off Güç  Girişi Kablosu 

Kompulsif
Güç  Düğmesi 

 düğmesi parçalama 

Geri  Düğmesi 

Parçalanmış  Kutusu Atık 

 Kapağı
Atık  Kutusu 

ğıtKa  Kullanım Doğru ve Bakımı Öğütücü Parçalar  ıFonksiyonlar ve 

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

Öğütücünüzün·

·

·

�
 ·

 edin. dikkat sayısına kağıt maksimum için kullanılması 

önce      çalışın. boşaltmaya hazneyi 
 olmadan neden sıkışmaya fazla daha ve birikir bıçaklarda parçaları kağıt boyut Küçük 

 çıkarın. öğütücüyü zaman her önce gidermeden sıkışmasını kağıt  ya ve boşaltmadan   
  kutusunu çöp için önlemek kazaları olsada, tetikleyicileri güvenlik öğütücünün Çoğu 

Kağıtları
   sağlar. ısınmamasını

 fazla çok ve soğumasını öğütücüsün kağıt parçalama, hızda orta 

Geçiş
 Sayısı

 Sayfa Başına 

Kağıt
  kaçının dokumaktan açılığına beslemesi

 /CD kart ve  açılığına beslemesi 

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

Keep aerosol
products away

 
 

Uyarı  Sinyali 
Kullanmadan

 okuyun kılavuzunu kullanma
 bu lütfen önce 

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

Uyarı s nyallerii
Ürünü

oyuncak  değildir.)  (ürün
 Kullanmasın Çocuklar 

Kağıt
 kaçının dokunmaktan Beslemesi açılığına  

 kart/CD ellerle ve açılışı beslemesi 






