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 1   PODSTAWOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

• Urządzenie służy do bigowania, np. wydruków cyfrowych, kartonów i zdjęć.  
• Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
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2    UŻYTKOWANIE ORAZ KONSERWACJA

• Przed użyciem bigówkę należy wyczyścić by zapobiec zabrudzeniu bigowanego 
  materiału.
• Połóż materiał do bigowania na blacie i za pomocą ograniczników ustaw 
  w odpowiedniej pozycji.  
• Pociągnij dźwignię urządzenia w dół. Im mocniej dźwignia zostanie pociągnięta, 
  tym głębszy big zostanie wykonany. 
• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy nasmarować 
  olejem elementy bigujące urządzenia.

3    DANE TECHNICZNE

Maksymalna długość bigowania:  .......................................................485 mm 
Szerokość bigu:  ..................................................................................1 mm 
Waga netto:  ................................................................................... 10,5 kg 
Waga brutto:  ................................................................................... 11,5 kg 
Wymiary urządzenia (W x S x G):  .......................................... 125 x 525 x 625 mm
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 1   HEALTH & SAFETY

• The creasing equipment is designed for creasing paper, card and photos.
• The equipment should be kept out of reach of children.
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2    OPERATION AND MAINTENANCE

• Clean the equipment before using to avoid marking the material.
• Put the material on the work base and moving the guides to set material to the 
  desired position.
• Pull the handle down. The harder the handle is pulled the deeper crease will be.
• If the equipment is not used for a long time, lubricate the creasing components 
  with a light oil.

3    TECHNICAL DATA

Maximum creasing length:  ...............................................................485 mm 
Creasing width:  ..................................................................................1 mm 
Net weight:  .................................................................................... 10.5 kg 
Gross weight: ................................................................................... 11.5 kg 
Dimensions: ............................................................H 125 x W 525 x D 625 mm
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