Mühlen

KULLANMA KILAVUZU

Model: Säge MT 402

4'ü bir arada, döner sürgülü giyotin makinesi

GARANTİ
Bu makinenin kullanımı, satın alındığı tarihten itibaren normal kullanıma tabi olmak kaydıyla ii yıl garantilidir. Garanti kapsamında ve
takdir yetkisine bağlı olarak, hatalı makineyi ücretsiz olarak onaracağız veya değiştireceğiz. Hatalı kullanım veya uygunsuz amaçlarla
kullanılması nedeniyle oluşan arıza garanti kapsamında değildir. Garanti, aşınma bileşenlerini kapsamaz. Satın alma belgesi gerekecektir.

ÖN GÖRÜLEN KULLANIMThe rotary trimmer is designed for the
Kağıt kesme: Aynı anda 10 yaprağa (80g / m2) kadar kesim yapmak
mümkündür.
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GCC tarafından Korunma tarafından yetkilendirilmemiş şahısların yaptığı onarım veya değişiklik, garantiyi geçersiz kılacaktır. Amacımız,
ürünlerimizin belirtilen özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Bu garanti, tüketicilerin mal satışı ile ilgili ulusal mevzuat uyarınca sahip
oldukları yasal hakları etkilemez.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Güvenlik talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar durumunda
garanti süresi dolacaktır.

• Ürünü kesme kafasına taşımayın.
• Kağıt İyileştiricisi aşırı yüklemeyin. Teknik Verilerde belirtilenden daha fazla yaprak veya daha güçlü yaprak
yerleştirmeyin.
• Bıçak ağızlarına dokunmayın. Yaralanma tehlikesi.
• Lütfen daha fazla referans olması için bu kullanım kılavuzunu saklayın.
• Cihazı üçüncü taraflara geçirecek olursanız, bu kullanım kılavuzunu da iletin.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kağıt Kırpıcı aşağıdaki özelliklerle donatılmıştır:
Ölçekli şeffaf cetvel.
Düz kesim, dalga biçimli kesim, delinme ve kağıt skorlaması için 4 farklı bıçak.
Her iki yönde de kesme mümkündür.
Kesilecek malzemenin düz ve kolay hizalanması için taban plakası üzerindeki ek ölçek.
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KULLANIM
Metal şeritler, cam vb. Gibi sert malzemeleri kesmeyin.
Cihazı daima iki elinizle kullanın. Cihazı yalnızca kararlı, düz ve düz yüzeyde kullanın.

Kağıt Düzelticiyi kaymaz bir yüzeye yerleştirin.
Ekstra alan için katlanabilir çalışma masasını uzatın.
Cetvelin bir tarafından kesme kafasını hareket ettirin.
Kesme stili seçiminizi seçmek için kesme kafasındaki düğmeyi kullanın.
Kesilecek malzemeyi kesici kenarla kesme cetvelinin altına yerleştirin ve istenen konuma getirin.
Kesme cetvelini düzeltmek için kesilecek cisme yerleştirin ve diğer elinizle tutun.
Şimdi, kesme kafasını kesme cetveli boyunca hafif bir basınç ve sabit bir hareketle çekin.

TEKNİK BİLGİ
Kesme Boyutu

Max320mm

Kesme Kapasitesi

Düz kesici bıçak -10 yaprak
Delikli kesici bıçak -5 yaprak
Dalgalı kesici bıçak -5 yaprak
Skor -5 sayfa

Ölçüler

455 x190 x80 mm

Ağırlık

0.535kg

KARADENİZ DIŞ TİCARET
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