אמצעי בטיחות לשימוש במכונה Astrojet M1
בציוד זה אין שום בעיה כאשר משתמשים בו כראוי .יש לקרוא את כללי בטיחות בעת הפעלה
של המדפסת .M1
לפני השימוש במדפסת ,קראו מדריך זה בעיון ופעלו ע"פ הנהלים המומלצים ,אזהרות
הבטיחות וההנחיות:


















שמרו על ידיים ,שיער ,ובגדים מחוץ לטווח הפעולה של חלקים נעים ואחרים.
הימנעו מנגיעה בחלקים נעים או חומרים בזמן שהמכשיר נמצא בשימוש .לפני
שחרור תקיעת נייר ,וודאו כי מכניזם המכונה הגיע לעצירה מוחלטת.
הקפידו לכבות המכשיר לפני ביצוע התאמות ,ניקיונות ,או ביצוע כל תחזוקה
המתוארת במדריך זה.
כבל חשמל תקני מסופק עם המכשיר .חברו אותו לשקע בקיר ,מוארק כראוי הנמצא
בסמוך למכונה .חיבור חשמל לא נכון ולא מתאים יכול לגרום לפציעה חמורה ו/או
שריפה.
אין להשתמש בכבלים מתאמים או מאריכים לשקע בקיר.
אין לבטל הארקה מכבל החשמל.
אין לסלול את כבל החשמל מעל קצוות חדים.
הימנע משימוש בשקעים הנשלטים על ידי מתגי קיר או משותפים עם ציוד אחר.
ודאו שאין עומס על כבל חשמל שנגרם על ידי שילובו בין ציוד אחר ,קירות או
רהיטים.
אין להסיר כל כיסוי או מכסה המחובר בברגים .אלה אמורים להיות מטופלים ע"י נציג
שרות מוסמך .דווח על כל נזק במכסים החיצוניים לנציגי השירות שלך.
מכונה זו דורשת תחזוקה תקופתית .פנה לנציג השירות המורשה שלך עבור לוחות
זמני שירות נדרשים.
כדי למנוע התחממות יתר ,אין לכסות את פתחי אוורור .רצוי להשאיר מרווחים של כ-
 30ס"מ בכל צדי המכונה.
שמרו על המדפסת הרחק ממקור חום וחפצים מתלקחים .סכנת שריפה .כבו
את המדפסת מיד ונתקו את כבל החשמל מן השקע אם:
 הבחנתם בעשן העולה מן המדפסת הבחנתם בריח חריף העולה מן המדפסת הבחנתם בניצוצות היוצאים מן המדפסת.צרו קשר עם הספק במהירות האפשרית
להפעלה וכיבוי המדפסת השתמשו בכפתור ההפעלה שעליה.
כל צורה אחרת של ניתוק זרם החשמל עלול לגרום נזק למדפסת.
הרחיקו נוזלים מסביבת המדפסת .נוזלים עלולים לגרום לנזק ,ובמקרה של חדירה אל
תוך גוף המדפסת עלול להיגרם למדפסת נזק בלתי הפיך.
יש להשתמש בציוד זה רק למטרה שלשמה נועד.,

בנוסף ,יש להקפיד על תקני בטיחות ,בריאות ותעסוקה ספציפיים הנהוגים במקום העבודה
וכן את אלה המחייבים במדינת ישראל.
הנכם מתבקשים לעיין גם בהנחיות באנגלית בצד האחורי של הדף וכן במדריך למשתמש במלואו.
מדריך זה מיועד אך ורק לשימוש במכונות של אסטרו משין קורפ ,.ע"י הסוכנים המיועדים שלה ,לקוחות והעובדים שלהם.
המידע במדריך זה הושג ממקורות שונים כי הם כאמינים על ידי כל הסטנדרטים בתעשייה .למיטב ידיעתנו ,מידע מדויק
מכל הבחינות .עם זאת ,לא אסטרו משין קורפ ולא כל הסוכנים או עובדיהם יהיה אחראי לכל אי דיוקים במסמך זה
 AstroJetTMהוא סימן מסחרי רשום של אסטרו משין קורפAstro Machine Corp. .
 ®Memjetהוא סימן מסחרי רשום.
כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.
כל הזכויות שמורות .אין לשכפל שום חלק של מדריך זה או להעביר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי ,אלקטרוני או מכני,
לרבות צילום ,הקלטה ,או כל מערכת מידע אחסון ואחזור ,ללא רשות בכתב מן המו"ל.
תורגם מאנגלית ע"י ארג'ט דיגיטל בע"מ .לכל שאלה ועניין ניתן לפנות לחברה ע"פ הפרטים הבאים
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SAFETY PRECAUTIONS
THIS EQUIPMENT PRESENTS NO PROBLEM WHEN USED PROPERLY.
OBSERVE SAFETY RULES WHEN OPERATING M1 PRINTER.
BEFORE USING PRINTER, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW
RECOMMENDED PROCEDURES, SAFETY WARNINGS, AND INSTRUCTIONS:
Keep hands, hair, and clothing clear of rollers and other moving parts.
Avoid touching moving parts or materials while machine is in use. Before clearing a jam, be sure
machine mechanisms come to a stop.
Always turn machine off before making adjustments, cleaning the machine, or performing any
maintenance covered in this manual.
Power cord and power supply supplied with machine. Plug it into a properly grounded, easily
accessible wall outlet near machine. Failure to properly ground machine can result in severe personal
injury and/or fire.
Power cord and wall plug are primary means of disconnecting machine from power supply.
DO NOT use an adapter plug on line cord or wall outlet.
DO NOT remove ground pin from line cord.
DO NOT route power cord over sharp edges or trap it between furniture.
Avoid using wall outlets that are controlled by wall switches or shared with other equipment.
Make sure there is no strain on power cord caused by jamming it between equipment, walls or
furniture.
DO NOT remove covers. Covers enclose hazardous parts that should only be accessed by a
qualified service representative. Report any cover damage to your service representative.
This machine requires periodic maintenance. Contact your authorized service representative for
required service schedules.
To prevent overheating, do not cover vent openings.
Use this equipment only for its intended purpose.
In addition, follow any specific occupational safety and health standards for your workplace or area.
This manual is intended solely for the use and information of Astro Machine Corp., its
designated agents, customers, and their employees. The information in this guide was
obtained from several different sources that are deemed reliable by all industry standards. To
the best of our knowledge, that information is accurate in all respects. However, neither Astro
Machine Corp. nor any of its agents or employees shall be responsible for any inaccuracies
contained herein.
AstroJetTM is a registered trademark of Astro Machine Corp.
Memjet® is a registered trademark.
All other trademarks are the property of their respective holders.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the publisher

