KW triO 13036 / KW triO13037
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
PŘED POUŽITÍM ŘEZAČKY SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU.
•
•
•

Řezačka by neměla být používána dětmi. Uchovávejte řezačku mimo dosah dětí.
Řezačka je určena pro řezání papíru. Nepoužívejte ji pro jiné účely.
Zabraňte vniknutí rukou, prstů, šperků, oblečení apod. do oblasti nože, zabráníte úrazu a
poškození řezačky.

Zabraňte poškození řezačky:
• Před řezáním papíru odstraňte kancelářské svorky a sponky.
• Nepromazávejte/neolejujte řezný nůž.
• Zabraňte kontaktu řezačky s vodou či jinými tekutinami.
Zabraňte poranění obsluhy:
• Nikdy nepoužívejte řezačku bez bezpečnostního krytu.
• Nikdy nenoste řezačku za nůž.
• Nikdy nenoste řezačku za rukojeť.
• Ujistěte se, že vždy, pokud se řezačka nepoužívá, je nůž zajištěn zámkem nože (uzamčen).
• Nikdy se nedívejte přímo na laserový paprsek, díky intenzivnímu světlu hrozí poškození zraku.
•
•
•
•

Nikdy neodstraňujte uvíznuté zbytky papíru ostrými předměty, zabráníte tak úrazu či
poškození stroje.
Vždy používejte řezačku na plochém, rovném, pevném povrchu.
Nikdy řezačku nestavte a nevěste.
Řezačka je určena pouze k vnitřnímu použití. Nepoužívejte venku.

USCHOVEJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU.
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POPIS

Blade lock – zámek nože

Blade – nůž
Safety Shield – bezpečnostní kryt
Laserlight Button – knoflík pro aktivaci laseru
2x AAA Battery Compartment – prostor pro tužkové baterie
(baterie nejsou součástí balení)

TECHNICKÉ ÚDAJE
A4
558x213
315
10 (doporučeno 8)
cm/palce

Velikost základny (mm)
Délka řezu (mm)
2
Kapacita listů 80g/m
Měřítko

A3
698x213
455
10 (doporučeno 8)
cm/palce

JAK PŘIPEVNIT BEZPEČNOSTNÍ KRYT

1. Zvedněte páku nože do horní
pozice.

2. Upevněte bezpečnostní kryt
v bodech A a B (znázorněno na
obrázku).

3. Připraveno k použití.

POUŽÍVÁNÍ ŘEZAČKY

1. Přidržujte páku a
opatrně uvolněte
zámek nože.

2. Nainstalujte tužkové
baterie do určeného
prostoru.

3. Zmáčkněte knoflík
laseru pro naznačení
místa řezu.

4. Před řezáním
přimáčkněte spodní
část bezpečnostního
krytu směrem
k základně, přidržíte
tak papír, proveďte
řez.

ÚDRŽBA
POZOR: Zabraňte kontaktu řezačky s vodou či jinými tekutinami.
Nepoužívejte abrazivní čističe. Řezačku pouze otírejte jemným hadříkem, velmi opatrně v prostoru kolem nože.

POZOR!!!
Laser třídy 2

Ostrý nůž. Řezačku používejte pouze
s bezpečnostním krytem, nikdy bez něj.
Zabraňte vniknutí prstů pod nůž.
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