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Trymery TA46/TA33
Model

TA46

TA33

8

8

Długość cięcia (mm)

320

460

Wymiary blatu (mm)

328x160

458x160

Max. ilość ciętych kartek (80g/m2)

ISTOTNE WSKAZÓWKI

Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

•
•
•
•
•

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Przechowuj trymer
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie przeznaczone do cięcia papieru. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
Trzymaj ręce z daleka od ostrza, aby uniknąć skaleczenia.
Trzymaj biżuterię, krawaty, luźne przedmioty etc. z daleka od ostrza, tak by uniknąć
uszkodzenia urządzenia.
Uważaj na ostre krawędzie.

W celu uniknięcia zniszczenia urządzenia:
• Zawsze usuwaj z dokumentu spinacze i zszywki.
• Nigdy nie zwilżaj ostrza.
• Nie narażaj urządzenia na działanie wody.
• Nie używaj wody, ani innych płynnych substancji do czyszczenia urządzenia.
• Nie wieszaj urządzenia.
• Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
• Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz.
Zachowaj instrukcję, by móc odnieść się do niej w przyszłości.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Postaw trymer na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Umieść kartki, które zamierzasz przyciąć na blacie roboczym, wsuwając ich koniec pod
przezroczystą, plastikową listwę dociskową.
3. Wyrównaj kartki do wybranego formatu.
4. Przesuń głowice tnącą wzdłuż krawędzi blatu.
UWAGA!
	Zakazane jest cięcie ilości kartek większej niż podana w instrukcji, gdyż mogłoby
to spowodować wysunięcie kręcącego się ostrza poza strefę cięcia i spowodować jego trwałe uszkodzenie.
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	We wszystkich trymerach występuje zasada, że im większa ilość kartek ciętych
jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.

WYMIANA GŁOWICY TNĄCEJ

1.
2.
3.
4.

Unieś do góry ruchomy plastikowy element znajdujący się w ramie trymera.
Przesuń prowadnicę w kierunku powstałego otworu.
Wysuń głowicę tnącą z prowadnicy.
Nasuń na prowadnicę nową głowicę tnącą. Upewnij się, że głowica została nałożona
we właściwy sposób, tzn. ostrze przesuwa się gładko wzdłuż krawędzi blatu.

UWAGA!
	Ochronę przed kontaktem z ostrzem noża tnącego zapewnia specjalna obudowa, w której umieszczony jest nóż obrotowy. W żaden sposób nie wolno zdejmować ani demontować obudowy noża.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować
oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w
nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas
transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania
w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.
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TA46/TA33 Trimmers
Model

TA46

TA33

8

8

320

460

328x160

458x160

Cutting capacity (80g/m2)
Cutting length (mm)
Base dimensions (mm)
Read all instructions before using.

•
•
•
•

This product is not intended for use by children. Keep product out of the reach of
children.
This product is intended for use in trimming paper. Do not use the product for any
other purpose.
Keep loose items (e.g., hands, fingers, jewelry, clothing, neckties, etc.) away from the
blade to avoid personal injury or damage to the product.
Watch the sharp edges

To avoid damage to the product
• Remove paper clips and staples from items before trimming paper.
• Never lubricate the cutting blade.
• Do not expose product to water or other liquids.
• Always operate the product on a flat, level, steady surface to avoid it overturning.
• Do not hang or wall-mount the product.
• This product is intended for indoor use only. Do not use outdoors.
Save the instructions for future reference.

WAY OF USING

1. Put the trimmer on the flat, stable surface.
2. Ensure that you place the material that you intend to cut beneath the transparent
plastic rails.
3. Place the paper or material that you intend to cut in the required position on the
cutting base.
4. Slide the cutting head along the edge of the metal cutting base.
NOTE!
	It is forbidden to cut bigger amount of paper than stated in instruction, it could
cause sliding out the rotating blade over the cutting zone and cause the permanent damages of blades.
	There is a rule in all trimmers - the bigger amount of sheets cut at a time - the
smaller quality of cutting.
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HOW TO CHANGE THE CUTTING HEAD

1.
2.
3.
4.

Lift up the small cap on the topside of the plastic frame.
Slide the guide rail a little through the opening which has appeared.
Slide the cutting head in the other direction, towards the detached end of the guide
rail.
Take the new cutting head and slide it onto the guide rail. Ensure that the position is
correct, i.e. the cutting head must be positioned such as rotary blade runs precisely
along the edge of the metal cutting base.

NOTE!
	Special casing in which the blade is mounted, protects from contact with cutting
blade. Never remove or dismantle blade’s casing.

DEFECTS

In case of appearance of defect, the device along wih warranty card and defect’s description should be taken to the seller or to the nearest authorized service. Device could be taken to the further repair, that is why user should preserve the original and complete packaging. In case of transferring the device to repair without original or incomplete packaging, a
risk of damaging the device while transporting is on the buyer side. That is why in case of
lack of original packaging in the buyer’s interest is to prepare the best substitute packing.
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