
Aparat za termično vezavo Peach PB200-70

Varnostna navodila - obvezno preberite!

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila. Shranite navodila za prihodnjo
uporabo naprave.
Napravo odklopite od napajanja pred čiščenjem, premikanjem ali katero koli drugo
dejavnostjo.
Če tega ne storite, lahko pride do resne škode ali poškodbe.
Prepričajte se, da na napajalnem kablu in v njegovi neposredni bližini ni predmetov, ki bi
lahko ovirali delovanje naprave, in da je možen varen prehod okoli naprave.
Vsa popravila in servisiranje naprave dovoli samo pooblaščena oseba.
Ne poskušajte sami odstraniti delov naprave zaradi nevarnosti poškodb in izgube garancije.
Napravo je priporočljivo držati na ravni, trdni in suhi površini v bližini napajanja.
Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, naprave, kabla in vtičnice ne izpostavljajte vlagi
ali mokroti.
Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan! Naprava mora biti vedno zaščitena pred
vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.
Ta naprava ni namenjena komercialni ali industrijski uporabi.
Naprava se med delovanjem segreje in ustvari visoko temperaturo, zato bodite previdni in se
nikoli ne dotikajte vročih površin naprave.



Deli naprave:
1. Držalo za dokumente
2. Stikalo za zagon
3. Stikalo za vklop / izklop,
4. Osvetljeni senzor je OK (signalizira, da naprava deluje normalno)
5. Kazalnik moči
6. Priključni konektor
7. Hladilno stojalo

Zagon naprave

Napravo priključite na električno omrežje in jo vklopite s stikalom za vklop / izklop (položaj I).
Prižgala se bo rdeča lučka, kar pomeni, da se naprava segreje na delovno temperaturo.
Po približno treh minutah se zasveti zelena lučka in oglasi se pisk - naprava je pripravljena
za uporabo.

Vezava

1. Izberite ustrezen žepek s toplotno vezavo in v odprtino vstavite želeno število listov
(preverite tabelo).
2. Poravnajte liste v mapi tako, da mapo večkrat potisnete navzdol od zadaj.
3. Namestite držalo za dokumente v navpični položaj (1).
4. Pripravljeno mapo vstavite v odprtino (6), hrbtna stran mape se mora dotikati grelnika
naprave (slika C).
5. Pritisnite stikalo za vklop (2), senzor OK utripa (4). Po 1 minuti lučka na kratko ugasne (4)
in znova začne enakomerno utripati s piskom.

Imetnik dokumentov je zaprt.
6. Iz stroja povlecite stojalo za hlajenje dokumentov (7).
7. Naložite toplotno obdelane dokumente na hladilno telo (7). Po 1 minuti so dokumenti
pripravljeni za uporabo.
8. Po uporabi izklopite aparat s stikalom za vklop / izklop (3) v položaj 0.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izključite aparat. Pustite, da se popolnoma ohladi.
Očistite grelno enoto in plastične dele naprave z vlažno krpo in uporabite blag detergent.


