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Trymer TPO-700
PARAMETRY TECHNICZNE
Model

TPO-700

Max. długość cięcia (mm)

700

Grubość papieru do cięcia (g/m )

50-160

2

Średnica rolki (mm)

do 50

Wymiary (mm)

784x127x45,5

ISTOTNE WSKAZÓWKI
Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

•
•
•
•

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Przechowuj gilotynę
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.

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.
W celu uniknięcia skaleczenia:
• Nie przenoś urządzenia trzymając za ostrze.
• Sprawdź czy ostrze jest zabezpieczone, w czasie gdy urządzenie nie jest używane.
• Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
• Nie wieszaj urządzenia.
• Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz.
Zachowaj instrukcję, by móc odnieść się do niej w przyszłości.
Przy przekazywaniu urządzenia innym osobom, należy dołączyć do niego niniejszą
instrukcję obsługi.
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Budowa urządzenia

3
2
1. Podajnik na taśmę klejącą
2. Prowadnica do papieru
Fig. B
3. Listwa dociskowa
4. Głowica tnąca

4

1

PODAJNIK NA TAŚMĘ KLEJĄCĄ
1. Popychając podajnik ku dołowi, tak żeby wysunął się z zaczepów, odłącz go
od trymera.
Fig. C
2. Otwórz podajnik, umieść taśmę klejącą w środku i zamknij (Rys 1).
3. Podajnik możesz przymocować z lewej lub prawej strony trymera lub używać go
oddzielnie.

Rys. 1
Fig. D

UWAGA!
	Nigdy nie przekręcaj przymocowanego podajnika, może to spowodować wyłamanie zaczepów.

OBSŁUGA TRYMERA
1.
2.
3.

Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
Umieść głowicę tnącą w pozycji wyjściowej(maksymalnie w lewą lub prawą stronę
trymera Rys 2).
Umieść rolkę papieru, którą zamierzasz przyciąć, w prowadnicy z tyłu trymera.
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4.
5.

Podnieś listwę dociskową i wsuń pod nią koniec papieru (Rys. 2).
Przyciskając przesuń głowicę tnącą wzdłuż prowadnicy (Rys. 3).

Fig. B

Fig. B

Fig. C

Rys. 2

Rys. 3

UWAGA!
	Zakazane jest cięcie gramatury papieru większej niż podana w instrukcji, gdyż
mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie ostrza
Fig.UWAGA!
C
	Ochronę przed kontaktem z ostrzem noża tnącego zapewnia specjalna obudowa, w której umieszczony jest nóż W żaden sposób nie wolno zdejmować ani
demontować obudowy noża.

Fig. D

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
Fig. D
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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TPO-700 trimmer
TECHNICAL DATA
Model

TPO-700

Max. cutting length (mm)

700

Paper thickness (g/m2)

50-160

Roll diameter (mm)

up to 50

Dimensions (mm)

784x127x45,5

IMPORTANT RECOMMENDATIONS
Read all instructions before using.

•
•
•

This product is not meant to be used by children. Keep children away from the guillotine.
This product is designed to cut paper. Do not use the product for any other purpose.
Keep loose items (e.g. hands, fingers, jewellery, clothing, neck-ties, etc.) away from
the blade to avoid personal injury or damage to the product.

To avoid damage to the product:
• Always remove paper clips and staples from items before cutting paper.
• Never lubricate the cutting blade.
• Do not expose product to water.
• Never use solvents or water to clean the guillotine.
To avoid possible severe personal injury:
• Never carry the machine by the blade or the cutting handle.
• Always ensure the blade lock is secure when the product is not in use.
• Always operate the product on a flat, level and 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 these instructions for future reference.
If the machine is passed on or sold, please pass on the manual too.
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PARTS

3
2
1. Adhesive tape dispenser
Fig. B
2. Paper guide rail
3. Paper clamp
4. Cutting head

4

1

ADHESIVE TAPE DISPENSER
1. Press and push down the dispenser to release it from the trimmer.
Fig. C
2. Open the dispenser and place the adhesive tape inside, then close (Fig. 1).
3. The adhesive tape dispenser can be used attached to left or right side of the trimmer
or separately

Fig. 1
Fig. D

NOTE!
	Do not turn the adhesive tape dispenser when it's attached to the trimmer! It
could brake down he hook of the dispenser!

OPERATION OF THE TIMMER
1.
2.
3.

Put the trimmer on a flat, stable surface
Place the cutting head in starting position (as far as possible to the left or right side
of the trimmer Fig. 2 ).
Place the roll of paper in the guide rail at the back of the trimmer.
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4.
5.

Lift up the paper clamp and pull the paper underneath (Fig. 2).
Press and slide the cutting head along the cutting rail (Fig. 3).
Fig. B

Fig. B

Fig. C

Fig. 2

Fig. 3

NOTE!
	It is forbidden to cut thicker paper than stated in instruction, it could cause
permanent damage of the blade.
NOTE!
	
Special
Fig. C casing in which the blade is mounted, protects from contact with cutting blade. Never remove or dismantle blade’s casing.

MALFUNTION

Fig. D
If any faults should appear, please pass the machine
along with the warranty card to the
seller or closest authorised dealer. The machine might be passed further, thus the user
should maintain the original and complete packaging. In cases when the machine is passed for repair in a not original or incomplete package, the risks of further damages that
might arise in transportation are on the user's side. Thus, in such a case, it is in the user's
best interest to make the best possible replacement packaging.
Fig. D
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