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A Vipu rei’ittämiseen ja sitomiseen
B Paperikoon luisti rei’itettäessä
C Lävistyskuilu
D Sidontamekanismi sidontaselän hampaiden avaamiseksi ja lukitsemiseksi
E Kaavain sidontaselkäkoon määrittämiseksi
F Jäteastia 
G 4-kert. rei’ityksen lävistyskuilu.

1. Koneen asennus 
• Aseta kone vakaalle alustalle.
2. Rei’ittäminen ja sitominen
• Aseta luisti B paperikoolle.
3. Suorita koerei’itys jätepaperiin ennen originaalin rei’ittämistä.
• Kolauta paperipinoa tasaisella pinnalla ja aseta se lävistyskuiluun C, jossa vasemmanpuo-
leinen paperipino kohdennetaan.
• Rei’itys tapahtuu painamalla rei’itysvipu A alas.
4. Sitominen
• Määritä sidontaselän tarvittava koko kaavaimella E.
• Aseta muovinen sidontaselkä avoin puoli ylöspäin sidontamekanismiin D.
• Paina sidontavipua A niin paljon taaksepäin, että sidontaselän hampaat avautuvat, jolloin 
paperit saadaan mukavasti asetetuksi.
• Aseta rei’itetty paperipino sidontaselän avoimiin hampaisiin. Aloita etummaisesta peitear-
kista. Sidontaselkä lukitaan työntämällä sidontavipu A takaisin sen alkuasentoon.
• Poista sidottu asiakirja. 
5. Työnnä tässä liuskat/kalvot sisään 4-kert. rei’ityksen tekemiseksi.
6. Tyhjennä jäteastia.
• Jäteastia F sijaitsee koneen alaosassa. Poista jäteastian kansi ja tyhjennä astia. Lukitse 
jäteastia jälleen.

• Tämä kone on tarkoitettu paperi- ja muoviarkkien rei’ittämiseen sekä samaa materiaalia 
olevien niteiden sitomiseen muovisella sidontaselällä. Sitä saa käytää vain näihin tarkoituksiin 
noudattamalla tätä käyttöohjetta.
• Suorita aina koerei’itys jätepaperiin ennen originaalin rei’ittämistä.
• Tyhjennä jäteastia säännöllisesti.
• Älä milloinkaan rei’itä enempää kuin 8 arkkia samanaikaisesti.
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Käyttö

Turvallisuusohjeet
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CH-8834 Schindellegi 
Tel.: 00800 55 77 88 11
Fax: 00800 55 77 88 12
E-Mail: support@peach.info

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU EUROOPASSA
PEACH OFFICE PRODUCTS -laitteille myönnetään Euroopassa kahden vuoden takuu os-
topäivästä lukien. Takuu ei kata vikoja tai laitteen toimintahäiriöitä, jotka johtuvat väärästä 
tai virheellisestä käytöstä riippumatta siitä, onko se tahatonta vai tahallista. Takuu ei kata 
myöskään vikoja tai laitteen toimintahäiriöitä, jotka johtuvat valmistajan ohjeiden noudatta-
matta jättämisestä laitteen käytön tai huollon yhteydessä. Jos laite palautetaan Peachille, on 
käytettävä sopivaa pakkausmateriaalia. Peach ei ole vastuussa laitteen katoamisesta tai sille 
koituneista vaurioista lähetyksen aikana, jos on käytetty sopimatonta pakkausmateriaalia.
Halutessasi huoltopalvelua laitteelle, jolla on voimassaoleva takuu, ota yhteys:
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