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Obcinarka krążkowa jest wygodnym urządzeniem do cięcia zwłaszcza wydruków
przeznaczonych do laminacji za pomocą Coveratora. Obcinarka wyposażona jest
w dwa ograniczniki ruchome oraz podziałki milimetrowe. Gumowe nóżki oraz
wbudowany od spodu magnes zapobiegają przesuwaniu się obcinarki po
obudowie Atlasa 300 (na którym docelowo powinien się znaleźć).

The rotary trimmer is a easy to use device for trimming and cutting printouts for
especially the O•pouch cover. Trimmer has 2 movable guides and a millimetre
scales. Rubber legs and magnet built-in from the bottom prevent device from
moving on housing of Atlas 300 (on which should be placed).

UWAGA!

NOTE!

Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.








Przesuń wstępnie nóż do oporu w lewą stronę
Połóż arkusz papieru lub innego materiału przeznaczonego do cięcia na stół
Ustaw ograniczniki ruchome na podziałkach milimetrowych w zależności od
formatu do jakiego chcesz wydruk przyciąć
Wsuń papier pod przezroczystą listwę docisku i dosuń do bocznych oraz
ruchomych ograniczników
Przesuń nóż po prowadnicy jednocześnie dociskając listwę docisku
Przecinanie może następować również w przeciwnym kierunku

The equipment must be kept away from children.







Before you use the equipment, please move the knife, either to the left or to
right. The trimmer cuts in both directions.
Set the movable guides using the scale, to the size and format you want cut.
Put the item you wish to cut on the cutting table under the transparent clamp
bar.
Now push the cutting knife completely to the right or left to trim the paper.
Press the clamp bar and move the knife along the cutting table
Cutting can be made in both directions (to the left as well as to the right).

Dane techniczne:

Technical Data:

Obcinarka jednorazowo przecina max 10 kartek papieru (70 g/m²)
Długość cięcia: 320 mm
Wymiary: 408x120x63mm
Ciężar netto: 1,9 kg

Trimmer cuts up to 10 sheets (70 g/m²) at once
Cutting length: 320 mm
Dimensions: 408x120x63mm
Net weight: 1,9 kg

