SafeCut™ Paper Guillotines
Plasma™
Stellar™

Fusion™
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.

Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az
utasításokat!
Leia estas instruções antes da utilização.

fellowes.com

PORTUGUÊS

Fusion™

Plasma™
Stellar™

MODELOS E CAPACIDADES

PARAGEM PARA TRÁS REGULÁVEL (Plasma, Stellar)

Nº CRC

Modelo

Comprimento de corte
(mm)

Capacidade de corte
(folhas 80 gsm)

54108

Fusion A4

320

10

54109

Fusion A3

460

10

54380

Stellar A4

305

20

54384

Stellar A3

460

20

54110

Plasma A4

380

40

54111

Plasma A3

480

40

Para regular conforme necessário,
rode a alavanca de comando
para ( ). Para bloquear, rode a
alavanca de comando para ( ).

Rode o botão para bloquear e
desbloquear a guia de bordas.

PROTECÇÃO SAFECUT™ EM GUILHOTINAS
A protecção Safecut™ está dobrado para transportes e armazenagem
– também dobra a pega para evitar o risco de lesões.
Uma vez desdobrada a protecção SafeCut™, ela guia a barra de corte/
alavanca de lâmina, assegurando que o utilizador não se lesione com a
lâmina durante o corte. Nunca tente introduzir a sua mão por baixo da
barra de corte, nem toque na lâmina.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

ATENÇÃO
• Cuidado: as lâminas são extremamente afiadas
• Não toque nem nas lâminas de corte nem na borda de corte
da guilhotina
• Não deve ser utilizado por crianças
• Não sobrecarregue durante a utilização
• Mantenha os animais de estimação e outros, afastados do cortador
durante o seu funcionamento
• Não desmonte nem tente reparar pois isso poderá tornar nula a garantia
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Precisa
de ajuda?
Serviço de apoio ao cliente
www.fellowes.com
Deixe os nossos peritos ajudálo a encontrar uma solução.
Ligue sempre para a Fellowes
antes de entrar em contacto
com o seu ponto de venda.

CORTAR PAPEL E FOTOS
1

1. Coloque o artigo (por ex., foto
ou papel) sobre a mesa de
corte. Alinhe o papel com as
marcas na base do cortador.

2

3

2. Segure o papel com a mão e / ou
3. E mpurre o manípulo para baixo
mecanismo de fixação para ter a
num movimento contínuo.
certeza de que não se move durante
o corte. Assegure-se de que as mãos
não estão sob a lâmina.

GARANTIA LIMITADA
A Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garante que todas as peças da máquina estão isentas de defeitos
de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo
consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia,
o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a
expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização
abusiva, manuseamento inadequado ou reparação não autorizada. QUALQUER GARANTIA
IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE

EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME
ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por
quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia dá-lhe
direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível
mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis
locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contactenos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

37

Useful Phone Numbers

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)-1-78-64-91-00

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
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