








Risiko auf     
Verletzungen 

Risiko auf     
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Verletzungen

Risiko auf     
Verletzungen

Gefahr durch 
Stromschlag 

und Beschädi-
gung

Achtung! Achtung!Achtung!

Lesen Sie die 
Anweisungen vor 

Gebrauch!

Lesen Sie die Si-
cherheitshinweise 
um elektrischen 
Schlägen und / 
oder schwere 

Verletzungen zu 
vermeiden!

Berühren Sie die 
Papierzuführung 

nicht mit Händen.

Berühren Sie die 
Papierzuführung 
nicht mit Haaren.

Dieser Aktenver-
nichter ist nicht 
zur Benutzung 
durch Kinder 

bestimmt.

Schützen Sie 
das Gerät vor 
Feuchtigkeit.

Berühren Sie die 
Papierzuführung 
nicht mit Klei-
dingstücken.

Entfernen Sie alle 
Büroklammern



Riesgo de 
lesiones 

Riesgo de 
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Riesgo de 
lesiones

Peligro de des-
carga eléctrica 

y daños

¡Atención! ¡Atención!¡Atención!

Lea las instruc-
ciones antes de 

uso!

Lea las instruccio-
nes de seguridad 

para evitar descar-
gas eléctricas y / o 

lesiones graves!

No introduzca 
las manos en la 
alimentación de 

papel u otras par-
tes del cuerpo.

Preste atención 
que el cabello 
no entre en la 

alimentación del 
papel.

Los niños deben 
ser supervisados   
para asegurarse 

de que no jueguen 
con el aparato.

Proteja el 
aparato contra 
la humedad, el 

chapoteo del agua 
y la humedad am-
biente, mantener 
los productos en 

aerosol a distancia.

Asegúrese de 
que la ropa, 

corbatas, cabello, 
objetos pequeños 
joyas u otros no 
esten en estrecha 
proximidad a la 
alimentación del 

papel.

No inserte clips. 
Estos no serán 

destruidos



Ryzyko za 
szkody
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szkody

Ryzyko za 
szkody

Niebezpieczeń- 
stwo porażenia 

prądem i 
uszkodzenia

¡Atención! Uwaga!Uwaga!

Przeczytaj 
instrukcję przed 

użyciem!

Przeczytaj 
instrukcje 

bezpieczeństwa 
w celu uniknięcia 
porażenia prądem 

elektrycznym i 
/ lub poważne 

obrażenia!

Nie sięgać do po-
dawania papieru z 
palców lub innych 

części ciała.

Należy zwrócić 
uwagę, że włosy 
nie wchodzącego 

do podawania 
papieru.

Dzieci  
powinny być 
nadzorowane, 

aby nie bawiły się 
urządzeniem.

Chronić 
urządzenie 

przed wilgocią, 
czyli wodę i 

ludzkość zbyt 
przechowywać 
aerozoli z dala.

Upewnij się, że 
odzież, krawaty, 
włosy, biżuteria 
lub inne małe 

przedmioty nie 
znajdują się w 

bliskiej odległości 
od podajnika 

papieru.

Nie należy wkładać 
spinacze



Paperentry
Papierinvoer
Entrée de papier
Papier Eingabe
Entrada de papel
Wpis papieru
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