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1. Oversigt
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2. Apparatets dele / Leveringsomfang
Netledning
Åbning til CD´er
CD-genkendelsessensor (indbygget)
Skydekontakt (AUTO / OFF / REV)
Skærehoved
Sikkerhedsafbryder (indbygget)
Bæregreb, 2 ×
Åbning til papir/kreditkort
Papir-/kreditkort-genkendelsessensor (indbygget)
Ruller, 2 x
Ruller med låsehåndtag, 2 x
CD-beholder
Papir-/kreditkortbeholder
Basisenhed
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3. Generelle oplysninger

Læs og gem betjeningsvejledningen
Denne betjeningsvejledning hører med til makuleringsmaskinen. Den
indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og håndtering.
Læs betjeningsvejledningen, især sikkerhedshenvisningerne, grundigt, før du
tager makuleringsmaskinen i brug. Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen
kan medføre alvorlig kvæstelse eller beskadigelse af makuleringsmaskinen.
Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug. Hvis makuleringsmaskinen videregives
til en tredjepart, er det vigtigt, at betjeningsvejledningen også medleveres.

Tegnforklaring
Der anvendes følgende symboler og signalord i betjeningsvejledning, på skæremaskine
eller på emballagen.

ADVARSEL!

FORSIGTIG!

BEMÆRK!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med middel risiko,
der kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, hvis den
ikke undgås.

Dette signalsymbol/-ord viser en fare med en mindre risiko,
der kan medføre mindre skader, hvis den ikke undgås.

Dette signalord advarer mod tingskader..

Dette symbol giver supplerende nyttige oplysninger om montering eller
drift.

Overensstemmelseserklæring (se kapitlet „Overensstemmelseserklæring“):
Produkter,som er mærket med dette symbol, opfylder samtlige gældende
bestemmelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Generelt varemærke.
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Dette symbol henviser til, at du kun må betjene denne makuleringsmaskine
efter at have læst betjeningsvejledningen!

Ikke legetøj! Benyttelse af børn kun under voksnes opsyn!

Stik ikke hænderne ned i indføringsslidsen!

Hold langt hår, løstsiddende tøj, smykker osv. på
sikker afstand fra åbningerne.

Brug ingen spraydåser/aerosoler i apparatets nærhed!

Metalklips må ikke komme ned i indføringsslidsen!

Indfør max. 10 ark papir (80 g/m²) ad gangen!

Åbning til CD´er/DVD´er/Blu-ray-diske Stik altid kun én CD/DVD/Blu-Ray-disk
ad gangen ind i CD-åbningen.

Åbning til papir.

Åbning til kreditkort. Stik altid kun ét kreditkort ad gangen ind i papir-/kreditkort-åbningen.
Symbolet viser, at produktets konstruktion overholder kravene til Beskyttelsesklasse II (dobbelt isolering). En sikkerhedsforbindelse til jord er ikke nødvendig.
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Apparatet må kun bruges i tørre, lukkede lokaler.

GS-mærket (testet sikkerhed) angiver, at et produkt overholder
kravene i den tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG). GS-mærket
angiver, at brugerens sikkerhed og sundhed ikke bringes i fare, når
produktet anvendes efter sin bestemmelse og ved forkert anvendelse,
der kan forudses. GS-mærket er et frivilligt sikkerhedsmærke,
som udstedes af TÜV Rheinland.

4. Sikkerhed

Korrekt anvendelse
Makuleringsmaskinen er udelukkende beregnet til findeling af papir. Den er kun bestemt
til privat brug og er ikke velegnet til erhvervsmæssig brug. Brug kun makuleringsmaskinen
som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden anvendelse anses ikke for at
være korrekt anvendelse og kan medføre materiel skade eller endda personskade.
Makuleringsmaskinen er ikke legetøj for børn. Producenten eller forhandleren
påtager sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af ikke korrekt eller forkert brug.

Sikkerhedshenvisninger
ADVARSEL!
Kortslutningsfare!
Forkert elektrisk installation eller en for høj netspænding
kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.
− Makuleringsmaskinen må kun tilsluttes indendørs til en korrekt
installeret AC 220-240 V-stikdåse med jordforbindelse.
− Makuleringsmaskinen må kun sluttes til en nemt tilgængelig
stikdåse, så det er nemt at tage stikket ud i tilfælde af strømfejl.
− Brug ikke makuleringsmaskinen, hvis den har synlige skader, 		
eller hvis netkablet eller netstikket er defekt.
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− Hvis makuleringsmaskinens netkabel er beskadiget, 			
skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice 		
eller en lignende kvalificeret person.
− Åbn ikke huset, men overlad reparationer til fagfolk. Kontakt et
værksted for at få foretaget reparationen. Hvis brugeren selv 		
foretager reparation, ombygning, ikke korrekt tilslutning eller 		
forkert betjening bortfalder ethvert ansvar og alle garantikrav.
− Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til
apparatets oprindelige specifikationer. Denne makulerings-		
maskine indeholder elektriske og mekaniske dele, der er helt
nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
− Makuleringsmaskinen må ikke anvendes med et eksternt tænd
og sluk-ur eller et separat fjernstyringssystem.
− Sørg for, at hverken makuleringsmaskinen eller netkablet eller
netstikket kommer i kontakt med vand eller andre væsker. Udfør
ikke andre opgaver på makuleringsmaskinen under brugen 		
(som f.eks. rengøring).
− Tag aldrig fat om netstikket med fugtige eller våde hænder.
− Anvend udelukkende mellemstik eller forlængerledninger med
stikkontakt med jordforbindelse. Sæt disse i en nemt 			
tilgængelig stikdåse, således at makuleringsmaskinen i 			
nødstilfælde hurtigt kan kobles fra elnettet.
− Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen ved at trække i netkablet,
men tag altid fat om netstikket.
− Brug aldrig netkablet som håndtag.
− Hold makuleringsmaskinen, netstikket og netkablet væk fra 		
åben ild og varme overflader.
− Læg netkablet på en sådan måde, at man ikke kan falder over 		
det.
− Netkablet må ikke bøjes eller føres hen over skarpe kanter.
− For at undgå kabelbrud må netkablet ikke bøjes eller vikles 		
rundt om makulatoren.
8
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− Apparatet må kun bruges i tørre, lukkede lokaler. Apparatet
må ikke udsættes for regn eller anvendes i rum med høj
luftfugtighed.
− Placér aldrig makulatoren på en måde, så den kan falde i et
badekar eller i en håndvask.
− Ræk aldrig ud efter elektroniske apparater, som er faldet
i vandet. Træk i så fald straks netstikket ud af stikkontakten.
− Stik ikke nogen genstande ind i huset.
− Sluk altid for makulatoren og træk stikket ud af stikkontakten, 		
når du ikke bruger makulatoren, når du rengør makulatoren, 		
eller når der er opstået en fejl.
ADVARSEL!
Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (f.eks. delvist handicappede, ældre mennesker med begrænsede fysiske og mentale evner) eller mangel
på erfaring og viden (f.eks. større børn).
− Denne makulatoroverdel må bruges af børn fra otte år og
derover samt af personer med nedsatte fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller personer uden
tilstrækkelig erfaring eller viden, såfremt disse er under
opsyn og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke
lege med makulatoroverdelen. Rengøring og brugervedli
geholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
− Sørg for, at børn ikke leger med makulatoren. Makulatoren er 		
ikke et legetøj.
− Lad ikke børn bruge makulatoren. Hold børn væk fra 			
makulatoren og netledningen.
− Makulatoren må ikke være uden opsyn, når den er i brug.
− Sørg for, at børn ikke leger med plastemballagen. De kan vikle 		
sig ind i emballagen under legen og blive kvalt.
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ADVARSEL!
Fare for personskade!
Ukorrekt anvendelse af makulatoren kan medføre kvæstelser.
− Stik ikke hænderne ind i åbningerne.
− Hold langt hår på sikker afstand fra åbningerne.
− Hold slips, halstørklæder, løstsiddende tøj og lange halskæder 		
og armbånd på sikker afstand fra åbningerne.
− Hold aerosoler på sikker afstand fra åbningerne.
− Hold kun fast i den yderste kant af CD´erne, når du stikker dem
ind i åbningen. Sørg for, at din finger ikke sidder i hullet i midten
af CD´en. Dette kan medføre kvæstelser, når CD´en trækkes ind i
makulatoren.
− Opstil makulatoren i nærheden af en korrekt installeret 			
stikkontakt. Stikkontakten skal være let tilgængeligt.
− Fjern regelmæssigt papir-, kreditkort- og CD-resterne fra skære
værkets underside ved hjælp af et egnet værktøj (f.eks. en børste).
− Sluk altid for makulatoren og træk stikket ud af stikkontakten, 		
før du tømmer opsamlingsbeholderne.
− Når du har trukket opsamlingsbeholderne ud, er skæreværkets
skarpe og spidse dele frit tilgængelige. Vær forsigtig!
− Sørg for at føre netledningen på en måde, så man ikke kan falde
over den.
− Makulatoren må kun bruges, når den er komplet og korrekt 		
monteret. Skil aldrig makulatoren ad, når den skal rengøres eller
når den skal opbevares uden at blive brugt.
BEMÆRK!
Fare for beskadigelse!
Forkert anvendelse af makuleringsmaskinen kan medføre
beskadigelse.
10
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− Brug ikke makulatoren uafbrudt i mere end 3 minutter. Lad den
afkøle til rumtemperatur, før du bruger den igen.
− Stik aldrig papirclips eller hæfteklammer ind i åbningerne.
− Når et værktøj aktiveres ved hjælp af den pågældende
genkendelsessensor, begynder begge skæreværker at dreje 		
rundt. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i umiddelbar
nærhed af den åbning, som ikke er i brug.
− Tryk ikke papirresterne i opsamlingsbeholderen sammen med 		
hænderne eller fødderne. Trykket kan beskadige opsamlings-		
beholderen.
− Stik ikke andre ting end papir eller kreditkort ind i åbningen til 		
papir og kreditkort.
− Stik ikke andre ting end CD´er ind i åbningen til CD´er.
− Stik altid kun én CD eller ét kreditkort ad gangen ind i 		
åbningen. Skæreværket kan ellers beskadiges varigt.
− Tøm opsamlingsbeholderne regelmæssigt. En overfyldt
opsamlingsbeholder kan føre til, at papir-, kreditkort- eller
CD-resterne trækkes ind i det pågældende skæresystem
nedefra.
5. Kontrollér makuleringsmaskine og leveringsomfang

BEMÆRK!
Fare for beskadigelse!
Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller en
anden spids genstand, kan du nemt komme til at beskadige makuleringsmaskinen.
− Vær derfor meget forsigtig, når du åbner emballagen!
1. Kontrollér, at leverancen er komplet (se leveringsomfang, side 4).
2. Tag makuleringsmaskinen ud af emballagen, og kontrollér, at makuleringsmaskinen
og enkeltdelene ikke er beskadiget. Hvis der kan konstateres skader, må 			
makuleringsmaskinen ikke anvendes. Kontakt producenten via den serviceadresse, 		
der er anført på garantikortet.
MODEL: PBS 14 / VARENR.: 8086 / 01/2017
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6. Opstilling

FORSIGTIG!
Fare for personskade!
Ukorrekt anvendelse af makulatoren kan medføre kvæstelser.
− Makulatoren må ikke tilsluttes en stikkontakt, mens den
bliver samlet.
− Makulatorens skærehoved har skarpe kanter. Vær meget 		
forsigtig, når du samler makulatoren.
1. Placér basisenheden

, så at undersiden vender opad.

2. Montér Rullerrne i basisenhedens højre side og Rullerrne med låsehåndtag		
i basisenhedens venstre side. Tryk Rullerrne ned i basisenhedens huller, indtil de 		
kommer i indgreb (se fig. A).
3. Vend basisenheden om, når Rullerrne er monteret.
4. Montér skærehovedet på basisenheden. Tryk skærehovedet nedad, indtil det 		
kommer i indgreb (se fig. B).
5. Montér CD-beholderen

i papir-/kreditkortbeholderen

(se fig. C).

6. Skub papir-/kreditkortbeholderen ind i basisenheden (se fig. D). Skub papir-/kredit		
kortbeholderen helt ind i basisenheden, indtil det siger ”klik”. Kliklyden viser, at
sikkerhedsafbryderen er blevet deaktiveret til almindelig drift. 		
Makulatoren er nu færdigmonteret. Bemærk, at skærehovedet ikke er egnet til
afmontering.		

fig. A
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fig. B
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fig. C

fig. D

7. Ibrugtagning
1. Sørg for, at makulatoren er slukket (skydekontakt
en stikkontakt.
2. Stik netstikket

i position OFF), før den tilsluttes

i en stikkontakt.

3. Stil skydekontakten på positionen AUTO. Makulatoren er nu klar til brug. Den er i 		
standby-tilstand.

8. Brug af makulatoren

ADVARSEL!
Fare for personskade!
Ukorrekt anvendelse af makulatoren kan medføre kvæstelser.
− Hold papiret fast i begge sider, når du stikker det ind i åbningen.
Sørg for, at dine fingre ikke kommer for tæt på åbningen.
− Hold kun fast i den yderste kant af CD´erne, når du stikker dem
ind i åbningen. Sørg for, at din finger ikke sidder i CD´ens hul. 		
Dette kan medføre kvæstelser, når CD´en trækkes ind i 			
makulatoren.
− Hold kreditkort i den smalle side, når du stikker dem ind i 		
åbningen. Sørg for, at dine fingre ikke kommer for tæt på 		
åbningen.
MODEL: PBS 14 / VARENR.: 8086 / 01/2017
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BEMÆRK!
Fare for beskadigelse!
Forkert opbevaring af makuleringsmaskinen kan medføre
beskadigelse.
− Brug ikke makulatoren uafbrudt i mere end 3 minutter. Lad den
afkøle til rumtemperatur, før du bruger den igen.
− Stik ikke noget fugtigt papir ind i åbningen. Det kan vikle sig 		
rundt om skæreværket og blokere det.
− Stik ikke noget papir med papirclips ind i makulatoren.			
Skæreværket kan blive beskadiget.
− Stik aldrig mere end 10 ark papir i åbningen samtidigt. 			
Skæreværket kan blive beskadiget.
• Makulatoren har en sikkerhedsafbryder , som stopper driften af
makulatoren, når den aktiveres. Sikkerhedsafbryderen aktiveres, når papir-/		
kreditkortbeholderen ikke er skubbet helt ind i basisenheden , eller når
hele makulatoren løftes ved hjælp af bæregrebene . Der lyder en kliklyd,
når sikkerhedsafbryderen aktiveres eller deaktiveres.
• Makulatoren har en papir-/kreditkort-genkendelsessensor og en CDgenkendelsessensor . Makulatoren tænder automatisk, når der stikkes
papir eller kreditkort ind i midten af åbningen til papir/kreditkort . Den 		
tænder også automatisk, når der stikkes en CD ind i midten af åbningen til 		
CD´er . Når den pågældende genkendelsessensor aktiveres, trækkes		
papiret/kreditkortet/CD´en automatisk ind i makulatoren. Er papiret for tyndt
(f.eks. luftpostpapir, selvkopierende papir eller transparent papir), aktiveres
papir-/kreditkort-genkendelsessensoren muligvis ikke. Dette er normalt og 		
ikke nogen fejl. Makulér i så fald ikke enkelte ark, men flere ark ad gangen. 		
Bemærk også, at for tyndt papir trækkes dårligere ind og derfor også lettere
kan blokere skæreværket.
• Ved overbelastning slukkes makulatoren automatisk for at undgå motorskader. Træk netstikket ud af stikkontakten og lad makulatoren afkøle til 		
rumtemperatur, før du bruger den igen.
• Aktivér grebene på Rullerrne med låsehåndtag
makulatoren valse væk under brug.

14
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Papir
− Stik papiret, som skal makuleres, ind i midten af 		
åbningen til papir/kreditkort (se fig. E). Makulatoren
tænder automatisk og trækker papiret ind.
Når papiret er forarbejdet, stopper makulatoren auto-		
matisk efter ca. 1 til 2 sekunder og skifter til standby-		
tilstand.

CD

fig. E

− Stik CD´en, som skal makuleres, ind i midten af åbningen
til CD´er (se fig. F). Makulatoren tænder automatisk 		
og trækker CD´en ind.
Når CD´en er forarbejdet, stopper makulatoren
automatisk efter ca. 1 til 2 sekunder og skifter til
standby-tilstand.

Kreditkort
1. Hold kreditkortet i den smalle side.

fig. F

2. Stik kreditkortet ind i midten af åbningen til
papir/kreditkort (se fig. G).
Makulatoren tænder automatisk og trækker kreditkortet
ind. Når kreditkortet er forarbejdet, stopper makulatoren
automatis efter ca. 1 til 2 sekunder og skifter til 		
standby-tilstand.

fig. G
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9. Tømning af opsamlingsbeholderne

ADVARSEL!
Fare for personskade!
Ukorrekt anvendelse af makulatoren kan medføre kvæstelser.
− Berør ikke skæreværket med fingrene.
For at sikre en korrekt affaldssortering bør du kun makulere kreditkort, når der
ikke er forarbejdet papir i papir-/kreditkortbeholderen, og du bør kun makulere papir, når der ikke er forarbejdede kreditkort i papir-/kreditkortbeholderen.
Tøm opsamlingsbeholderne regelmæssigt for at undgå, at papir-, kreditkorteller CD-rester trækkes ind i skæreværket nedefra.
1. Sluk for makulatoren (skydekontakt
stikkontakten.
2. Træk papir-/kreditkortbeholderen
3. Tag CD-beholderen

i position OFF), og træk netstikket
ud af basisenheden

ud af 		

.

ud af papir-/kreditkortbeholderen.

4. Tøm papir-/kreditkortbeholderen og CD-beholderen hver for sig.
5. Montér CD-beholderen i papir-/kreditkortbeholderen igen og skub papir-/kredit		
kortbeholderen ind i basisenheden igen. Skub papir-/kreditkortbeholderen helt ind i
basisenheden, indtil det siger ”klik”. Kliklyden viser, at sikkerhedsafbryderen
er blevet deaktiveret til almindelig drift.

10. Papir-, CD- eller kreditkort-stop

ADVARSEL!
Fare for personskade!
Ukorrekt anvendelse af makulatoren kan medføre kvæstelser.
− Brug aldrig nogen genstande til at afhjælpe CD-, kreditkort- eller
papirstop. Stik ikke nogen genstande som f.eks. knive eller sakse
ind i åbningerne.
Sådan afhjælper du et stop:
1. Stil skydekontakten

i position REV. Makulatoren kører nu baglæns.

2. Papiret, kreditkortet eller CD´en skubbes ud af den pågældende åbning.
3. Lad makulatoren afkøle til rumtemperatur, før du bruger den igen.

16
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11. Ved manglende brug
Gør følgende, når makulatoren ikke bruges over et længere tidsrum:
1. Stil skydekontakten
2. Træk netstikket

i position OFF.

ud af stikkontakten.

12. Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL!
Kortslutningsfare!
Forkert betjening kan medføre elektrisk stød.
− Sluk altid for makulatoren og træk netstikket ud af stikkontakten,
før du rengør makulatoren.
FORSIGTIG!
Fare for personskade!
Forkert rengøring af makulatoren kan medføre kvæstelser.
− Makulatoren bliver meget varm under brug. Lad makulatoren 		
afkøle helt, før du rengør den.
− Berør ikke skæreværket med fingrene. Skil aldrig makulatoren 		
ad for at rengøre den eller for at opmagasinere den.
BEMÆRK!
Kortslutningsfare!
Indtrængning af vand i huset kan medføre kortslutning.
− Sørg for, at hverken vand eller andre væsker trænger ind i huset.
− Dyp aldrig makulatoren eller netkablet i vand eller andre væsker.
BEMÆRK!
Fare for beskadigelse!
Ukorrekt anvendelse af makulatoren kan medføre beskadigelse.
− Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler, børster med
MODEL: PBS 14 / VARENR.: 8086 / 01/2017
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metaleller nylonbørster samt skarpe genstande eller metalgen-		
stande til rengøringen som f.eks. knive, hårde spartler og lignende.
Disse kan beskadige overfladerne.
1. Stil skydekontakten

i position OFF og træk netstikket

ud af stikkontakten.

2. Brug en tør eller lidt fugtig og hårdt vredet klud til at rengøre makulatoren fra 		
ydersiden, og lad alle dele tørre grundigt bagefter.
3. Fjern regelmæssigt og forsigtigt papir-, kreditkort- og/eller CD-rester fra undersiden af
skærehovedet for at sikre en fejlfri drift. Brug egnet værktøj (f.eks. en børste). 		
Berør ikke skæreværket med fingrene. Skil aldrig makulatoren ad for at rengøre den.

13. Opbevaring
1. Rengør makulatoren (se kapitlet ”Rengøring og vedligeholdelse”).
2. Opbevar makulatoren på et rent og tørt sted. Skil aldrig makulatoren ad for at
opmagasinere den.
3. Opbevar makulatoren utilgængeligt for børn.

14. Fejlfinding

ADVARSEL!
Kortslutningsfare!
Faren for elektrisk stød kan øges, hvis du reparerer makulatoren
selv eller bruger dele, som er uegnede til den pågældende 		
reparation.
− Åbn aldrig makulatorens hus. Lad kvalificerede fagfolk udføre 		
reparationerne i stedet. Kontakt i givet fald et kvalificeret
fagværksted. Enhver form for garanti- og erstatningskrav 		
bortfalder, hvis du reparerer makulatoren selv eller betjener den
forkert.
Nogle problemer forårsages muligvis af mindre fejl, som du selv kan afhjælpe Følg dertil
anvisningerne i den efterfølgende tabel. Kontakt kundeservice, hvis problemet ikke kan
afhjælpes på denne måde. Reparér ikke makulatoren selv.
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Problem

Årsag

Løsning

Makulatoren
slukker under
brug.

Makulatoren er
overbelastet.

Sluk for makulatoren og træk netstikket ud af stikkontakten. Lad makulatoren afkøle til rumtemperatur,
før du bruger den igen.

Makulatoren starter
ikke; når man
stikker
papir ind i den.

Papiret blev muligvis
stukket skævt ind.
Derfor blev genkendelsessensoren ikke
aktiveret.

Stik papiret korrekt ind i åbningen.

Papiret er for tyndt,
for blødt eller for
krøllet til at aktivere
genkendelsessensoren
på pålidelig vis.

1. Stil skydekontakten på positionen
REV og træk papiret ud af
åbningen.
2. Fold papiret, og stik det ind i
åbningen igen.

Papirstop.

Måske blev der stukket
for mange ark
ind i makulatoren
samtidigt.

Stil skydekontakten på positionen REV
for at afhjælpe papirstoppet.

Makulatoren
starter ikke.

Sikkerhedsafbryderen
er blevet aktiveret.

Sørg for, at skærehovedet er placeret
korrekt på basisenheden.
Sørg for, at papir-/kreditkortbeholderen er skubbet helt ind i basisenheden, indtil det siger "klik".

15. Tekniske data
Model:
Farve:
Netspænding
Optagen effekt:
Kapslingsklasse:
Sikkerhedstrin:
Vægt:
Mål (B x D x H):

MODEL: PBS 14 / VARENR.: 8086 / 01/2017

PBS 14
hvid/sort
AC 220-240 V / 50 Hz
300 W; 1,3 A
II
4 (iht. DIN 66399)
ca. 5,4 kg
340 x 210 x 445 mm
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Skærebredde:
Skæretype:
Skærehastighed:

220 mm (A4)
krydssnit
ca. 2 m/min. (ark med en vægt på 80 g/m²)
ca. 1,5 m/min. for 10 ark med en vægt på 80 g/m²
ca. 1 m/min. for et kreditkort
ca. 3,5 m/min. for en CD
Beholdervolumen:
14 l (papir/kreditkort), 0,8 l (CD)
Maks. skærekapacitet pr. cyklus: 10 ark (80 g/m²), 1 kreditkort, 1 CD
Skæreform:
5 × 16 mm
Nominel driftstid:
3 minutter
Nominel pausetid:
60 minutter
Decibel:

ca. 70 dB

Tekniske og optiske ændringer forbeholdes.

16. Overensstemmelseserklæring
EU-konformitetserklæringen kan bestilles på den adresse, der er anført på
garantikortet (til sidst i denne vejledning).

17. Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballage
Bortskaf emballagen sorteret. Aflever pap og karton til brugt papir og folie til
indsamling af brugbare materialer.

Bortskaffelse af kasserede apparater
(kan anvendes i EU og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af
brugbare materialer)
Udtjente apparater må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald!
Hvis makuleringsmaskinen engang ikke mere kan bruges, er
forbrugeren lovmæssigt forpligtet til at aflevere det udtjente apparat
adskilt fra husholdningsaffaldet, f. eks. på en genbrugsstation i kommunen
eller bydelen. Dermed sikres det, at udtjente apparater bortskaffes korrekt,
og en negativ påvirkning af miljøet undgås. Derfor er elektriske apparater mærket med
ovenstående symbol.
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Garantikort – Makuleringsmaskine
Makuleringsmaskine / PBS 14 / 01/2017
Venligst vedlæg købskvitteringen og det
udfyldte garantikort sammen med apparatet!

a
3 års garanti fr
købsdato!

Kundedata:
Navn, fornavn:
Gade og husnummer:
Postnummer, by:

Land:

Telefonnummer med landekode:
E-mailadresse:

Fejlbeskrivelse:

Købsdato:
Dato / underskrift:
Henvisning:
Ved ibrugtagelse af garantiydelsen skal garantikortet og købskvitteringen vedlægges apparatet
såvel som en detaljeret fejlbeskrivelse. Senere tilsendte garantikort kan ikke accepteres.
Kundeservice:
Service-Hotline:

ma.-fr. klokken 8:00-17:00
00 800 / 79 333 900 (gratis)
Service Faxnummer: 00 49 (0) 6151 / 101 907 911
E-mailadresse:
europe@monolith-support.com
Serviceadresse:
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, D-44866 Bochum, Tyskland
www.monolith-support.com

Garantibetingelser – Makuleringsmaskine
! VIGTIGT GARANTIDOKUMENT – OPBEVARES GODT!
Makuleringsmaksine / PBS 14 / 01/2017
Kære kunde,
vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere
efter hensigten, beklager vi dette meget og beder Dem henvende Dem på den på garantikortet angivne serviceadresse. Vi står også meget gerne telefonisk til tjeneste på det på
garantikortet angivne telefonnummer.
Til fremsættelse af krav iht. garantidækningen gælder følgende - uden at Deres lovpligtige
rettigheder indskrænkes:
1. Krav iht. garantien kan rejses inden for max. 3 år, gældende fra købsdato. Vores
garantiydelse er begrænset til erstatning af materiale- og fabrikationsfejl, evt.
udskriftning af apparatet. Vor garantiydelse er omkostningsfri for Dem.
2. Krav iht. garantien skal altid afklares straks efter endt behandling af
reklamationen. Anmeldelser efter udløb af garantiperioden er udelukket, med
mindre kravene rejses inden for en frist på 2 uger efter udløb af garantiperioden.
3. Defekte apparater bedes fremsendt vedlagt garantikort og kassebon til
serviceadressen. Ligger defekten indenfor vores garantidækning, får De et
repareret eller et nyt apparat retur. Ved reparation eller udskiftning af
apparatet påbegyn-des ikke en ny garantiperiode. Garantiperioden på 3 år
fra købsdato forbliver gældende. Dette gælder også ved service på stedet.
Bemærk venligst, at garantien bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig behandling,
ved overtrædelse af de for apparatet gældende sikkerhedsforanstaltninger, ved anvendelse af vold eller ved indgreb, der ikke er foretaget på vores autoriserede serviceadresse.

Importør: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Tyskland

MODEL: PBS 14 / VARENR.: 8086 / 01/2017
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KUNDESERVICE
00 800 - 79 333 900
(gratis)

www.monolith-support.com

VARENR.: 8086

01/2017

Importør:
monolith GmbH
Maxstraße 16
D-45127 Essen
Tyskland

Service-Hotline:
00 800 / 79 333 900 (gratis)
ma.-fr. klokken 8:00-17:00

