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Kullanma Kılavuzu

A4 Kağıt İçin Sürgülü Giyotin (4'ü bir arada)
Bir Mühlen kağıt sürgülü giyotin satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Gelecekteki referanslar için ve çalıştırmadan önce sürgülü giyotin makinesi
kullanma kılavuzunu muhafaza ediniz.
Açıklamalı Kullanım
Sürgülü giyotin makinesi, kağıt, film ve diğer uygun yumuşak malzemelerin
yaratıcı kesimi için tasarlanmıştır.
Giyotin Makinesi 4 Bıçak, Düz Kesim, Delikli, Dalgalı ve Skor içerir. Düz ve Delikli
Bıçaklar, Dalgalı Bıçak aynı anda 3 yaprağı kesen bir seferde 5 Sayfayı kesmenizi
sağlar. Score bıçağı kağıdı hafifçe işaretleyerek kağıdı temiz ve doğru şekilde
katlayabilmenizi sağlar.

Bıçağı Değiştirme Talimatı
Kırpıcı'nın bir ucundan Sarı Klipsi çıkarın (işaretleyen bir ok işareti ile).
Metal çubuğu çubuğun diğer ucu çıkıncaya kadar sarı klibi hemen
çıkardığınız yuvadan ileri doğru kaydırın, çubuğu hafifçe kaldırın ve
arkaya kaydırın ve çubuğu tamamen çıkarın.
Eski bıçağı Çubuğun dışına kaydırın ve yerine yeni bir bıçağı takın.
Çubuğu değiştirmek için, delikten geçirin ve ardından Çubuğun diğer
ucunu orijinal konumuna geri itin ve ardından sarı klipsi değiştirin.
Düzeltici artık tekrar kullanıma hazırdır.
Bıçak ağızlarının kenarlarına çok keskin oldukları için dokunmayın!

Kırpma makinesinde, kağıdı hem dikey hem de yatay olarak doğru bir şekilde
kırpmanıza olanak tanıyan genişletilebilir bir kol bulunur.
Güvenlik Önlemleri
Bu işlemlerin gözlemlenmemesinden kaynaklanan herhangi bir hasar durumunda
Talimatlar ya da uygun olmayan kullanım ya da işlemler, güvenlik talimatlarına
uyulmaması durumunda, bu ürünün garantisi geçersiz olacaktır.
. Kesme makinesini taşımak için kesme kafasını kullanmayın.
. Kağıt düzelticiyi aşırı yüklemeyin. Teknik Verilerde belirtilenden
daha fazla yaprak veya daha sağlam yaprak yerleştirmeyin.
. Bıçak ağızlarının kenarlarına çok keskin oldukları için dokunmayın! .
Lütfen bu kullanım kılavuzunu daha fazla referans için saklayın!
. Bu cihazı üçüncü taraflara geçirecekseniz, lütfen bu kullanım
kılavuzunu da iletin.
Kullanım
Metal şeritler, cam vb. Gibi sert malzemeleri kesmeyin. Cihazı her zaman iki
elinizle birlikte çalıştırın. Cihazı yalnızca sağlam, düz ve düz bir yüzeyde
kullanın. Her kesmeden önce lütfen kesme kafasındaki bıçağın sabit olup
olmadığını kontrol edin.
•
•
•

Kağıt Düzelticisini kaymayan bir yüzeye yerleştirin.
Kesme kafasını cetvelin tepesine doğru itin.
Kesilecek cisimi kesme cetvelinin altına yerleştirin ve istenilen konuma
getirin.

•
•

Kesme cetvelini malzemenin üzerine bastırın ve bir elinizle tutun.
Şimdi, kesme kafasını sabit bir harekette ve kesme cetveli boyunca hafif
aşağı doğru basınçla çekin.

Kırpma Cihazınız için yedek bıçağı mağazamızdan satın alabilirsiniz

,Lt.

Bu elle işleyen düzeltici sadece 16 yaş üstü kişiler için uygundur; Ancak yetişkin
gözetiminde 12 yaşından büyük ancak 16 yaşından küçük kişiler bu cihazı
kullanabilir.

