Especifícações

NOMES DOS COMPONENTES

ESPECIFICAÇÕES
Modelo: OF004
Tipo de corte: Tiras
Largura da Entrada: 220mm
Capacidade de Fragmentação:
7 folhas (Papel A4)
1 CD
1 Cartão de Crédito

Manual do usuário
Fragmentadora Multilaser

Entrada: AC 220V, 50Hz, 0.9A
Fusível: T3.15A/220V
(Em caso de troca, favor basear-se
nesses dados.)
Peso Líquido: 1,5kg

1. Chave de três posições para AUTO (Automático), FWD (CD/Cartão)
e REV (reverso).
2. Botão para limpar os papéis:
Quando a fragmentação terminar e ainda houver algum papel
na entrada, pressione o botão “Clear” para cortar o papel
completamente.
3. Entrada de Cartão de Crédito:
Coloque o Cartão de Crédito para fragmentá-lo.
4. Capa de entrada para CD:
Abra essa capa e coloque o CD na entrada para fragmentá-lo.
5. Entrada de Papel:
Coloque o papel nessa entrada para fragmentá-lo.
6. Lixeira (Cesto):
Um é usado para os papéis fragmentados e o outro menor é usado
para os CD’s e cartões fragmentados.

GUIA DE INSTALAÇÃO
1. Coloque o produto em uma superfície plana.
2. Insira o plugue de força na tomada e certifique-se de que a
voltagem do produto é a mesma fornecida pela rede elétrica.

Modo de uso

GUIA DE OPERAÇÃO E ALGUMAS OBSERVAÇÕES
1. Posicione a chave de seleção no modo “AUTO”’, nesse instante a
máquina está em modo de espera; insira o papel a ser fragmentado
verticalmente na entrada, automaticamente, a máquina começará
a fragmentar o papel. Depois disso, a máquina voltará ao modo de
espera automaticamente.
2. Quando houver um atolamento causado por excesso de papel,
ou você deverá retirar o papel que está sendo fragmentado.
Imediatamente, posicione a chave de seleção no modo “REV”, a
rotação contrária retornará o papel que não foi fragmentado. Posicione
a chave de seleção no modo “AUTO” novamente.
3. Posicione a chave de seleção no modo “FWD”, a máquina estará
pronta para fragmentar cartões de crédito. Insira-o verticalmente na
entrada, e ao terminar a fragmentação posicione a chave de seleção
no modo “AUTO” novamente.
4. Para fragmentar CD’s, deve-se primeiro abrir a capa de suporte
e posicionar a chave de seleção no modo “FWD”. Então, insira o CD
verticalmente na entrada e ao terminar, posicione a chave de seleção
no modo “AUTO” novamente.
5. Para certificar-se que o produto terá um longo tempo de uso e
executará perfeitamente suas funções, respeite a capacidade máxima
de papéis a serem fragmentados e insira um CD ou um cartão por vez.
6. Se a máquina trabalha continuamente ou de modo inconsistente
por um longo período, ela pode parar pelo aumento da temperatura.
Depois de um período de repouso da máquina, ela pode funcionar
corretamente novamente.
7. Por favor não insira clips, papéis adesivos, fitas adesivas ou roupas
na entrada de papel, evitando danos às lâminas ou diminuindo a
performance da fragmentadora.
8. Para limpar o cesto ou a máquina, se a fragmentadora não for usada
por um longo período de tempo, desconecte-a da rede elétrica.
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Precauções de segurança

GUIA DE OPERAÇÃO SEGURA
1.Antes do uso, leia atentamente o manual de instruções.
2.Mantenha gravatas, jóias, cabelo, etc. longe da máquina para evitar
quaisquer danos pessoais.
3.Não coloque a fragmentadora próximo a fontes de calor ou
ambientes úmidos por longos períodos de tempo.
4.Use a máquina próximo à tomada para desconectar facilmente.
5.Quando for limpar a máquina ou reparar algum plugue danificado,
desconecte-a da tomada.
6.Mantenha a fragmentadora longe de crianças e animais.
7.Se a máquina não estiver em uso por um longo período de tempo,
desconecte-a da rede elétrica.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA
Cuidado: Preste atenção para as instruções de segurança
antes de operar o produto, caso contrário, o manuseio
incorreto poderá resultar em danos ao usuário.

O produto não deve ser usado por
crianças.

Evite tocar a abertura para entrada de
papéis.

Evite que roupas ou colares entrem em
contato com a abertura para entrada
de papéis.

Evite que o cabelo encoste na abertura
para entrada de papéis.

Não insira clipes ou grampos na entrada
de papéis.

Mantenha os produtos que utilizam
Aerosol longe da máquina.
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