SafeCut™ Paper Guillotines

Useful Phone Numbers

Plasma ™

Help Line
Australia

+ 1-800-33-11-77

México

+ 1-800-234-1185

Canada

+ 1-800-665-4339

United States

+ 1-800-955-0959

Europe

00-800-1810-1810

Fellowes
Australia
Benelux
Canada

+ 61-3-8336-9700

Japan

+ 81-(0)-3-5496-2401

+ 31-(0)-76-523-2090

Korea

+ 82-2-3462-2884

+ 1-905-475-6320

Deutschland

+ 49-(0)-5131-49770

España

+ 34-91-748-05-01

France

+ 33-(0)-1-30-06-86-80

Italia

+ 39-071-730041

Malaysia

+ 60-(0)-35122-1231

Polska

+ 48-(0)-22-771-47-40

Singapore

+ 65-6221-3811

United Kingdom

+ 44-(0)-1302-836836

United States

+ 1-630-893-1600

Fusion ™
Le
Diese Anl
durchlesen.
Prima dell’uso, si rac
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
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PO SKI
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Fusion™

Plasma™

MODELE I PARAMETRY

REGULOWANY OGRANICZNIK (tylko Plasma)

Długość cięcia
(mm)

Tnie na raz
(kartek 80 g/m2)

Fusion A4

320

10

Fusion A3

460

10

54110

Plasma A4

380

40

54111

Plasma A3

480

40

Nr CRC

Model

54108
54109

Przesuwanie ogranicznika:
przekręcić dźwignię blokującą do
( ). Blokowanie: przekręcić
dźwignię blokującą do ( ).

Przekręcić gałkę w celu
odblokowania/zablokowania
prowadnicy krawędziowej.

OSŁONA SAFECUT™ NA GILOTYNACH
Osłona Safecut™ jest składana do transportu i przechowywania - ponadto
blokuje uchwyt w położeniu dolnym, zapobiegając urazom. Po rozłożeniu
osłona SafeCut™ prowadzi nóż/ dźwignię ostrza i nie dopuszcza do urazów
użytkownika podczas cięcia. Nie wolno wkładać palców pod nóż gilotyny, ani
dotykać ostrza.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!
Potrzebna
pomoc?

• Ostrożnie: ostrza są bardzo ostre
• Nie dotykać ostrza ani brzegu tnącego gilotyny
• Nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci
• Nie należy przeciążać gilotyny
• Trzymać zwierzęta domowe z dala podczas obsługi gilotyny
• Nie należy rozmontowywać lub próbować naprawiać - spowoduje
to unieważnienie gwarancji
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Obsługa klienta
www.fellowes.com
Proszę pozwolić naszym ekspertom
znaleźć rozwiązanie. Zawsze proszę
kontaktować się najpierw z firmą
Fellowes, a dopiero później z miejscem
dokonania zakupu.
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SU
SUOMI
SUOM
SU
UOMI
PRZYCINANIE PAPIERU I ZDJĘĆ
1

2

1. Umieścić element, który ma być
2. Przytrzymać papier ręką lub
przycięty (np. zdjęcie albo papier)
trzymakiem, aby nie poruszył się
na podstawie do przycinania.
w trakcie przycinania. Upewnić
Wyrównać papier z oznaczeniami
się, że ręce są w bezpiecznej
na podstawie przycinarki.
odległości od ostrza.

3

3. Popchnąć uchwyt w dół
ruchem ciągłym.

OGRANICZONA GWARANCJA
Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że wszystkie inne części niszczarki będą wolne od
wad materiału i wykonawstwa przez 2 lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.
Jeżeli w okresie gwarancji jakakolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi
przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z
decyzją firmy Fellowes. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego używania,
konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE,
ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU
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SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO OKREŚLONEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA
ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym przypadku firma Fellowes nie będzie ponosiła
odpowiedzialności za związane z powyższym lub przypadkowe uszkodzenia niszczarki.
Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej
gwarancji obowiązują na całym świecie, za wyjątkiem innych ograniczeń lub warunków
narzuconych przez lokalne prawo. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu
prosimy o kontakt z nami lub Państwa dostawcą.
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