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1 Leveringsomfang
1x Papirmakulator, 1x Betjeningsvejledning
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MODEL: MA 501-I / VARENR.: 8784 / 08/2016

2 Beskrivelse af apparatdele
1

2

3

4

5
6

1 Skydekontakt REV/OFF/AUTO
2 Klar-Lampe READY/ON
3 Lysnetledning

4 Udtrækkelig skinne til fastgørelse
af affaldsbeholderen

5 Indføringssprække
6 Papirsensor

3 Tekniske data
Model
Mål (B x D x H)
Vægt
Arbejdsbredde
Skæreydelse pr. arbejdsgang
Hastighed
Skæretype
Skærebredde
Affaldsbeholder diameter
Automatisk start/stop-funktion
Tilbagespolingsfunktion REV
Nominel driftstid
Nominel standby tid
Støjniveau
Netspænding
Indgangseffekt
Beskyttelsesklasse

MA 501-I
302 x 113 x 72 mm
0,90 kg
220 mm (DIN A4)
op til maks. 6 ark (80 g/m²)
2,2 m pr. minut
Strimmelskæring
6 mm
27,5 til 37,5 cm
ja
ja
1 minut
30 minutter
ca. 70 dB
AC 220-240 V / 50 Hz
190 Watt; 1,0 A
II

Tekniske og optiske ændringer forbeholdes.
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4 Generelle oplysninger
Læs og gem betjeningsvejledningen
iDenne betjeningsvejledning hører med til denne papirmakulator. Den
indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og håndtering.
Læs betjeningsvejledningen grundigt, især sikkerhedsanvisningerne, før du tager papirmakulator i brug. Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning kan medføre
alvorlig kvæstelse eller beskadigelse af papirmakulator.
Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug. Hvis du overdrager produktet, bør du også
overdrage denne vejledning.

Tegnforklaring
Der anvendes følgende symboler og signalord i betjeningsvejledning, på papirmakulator
eller på emballagen.
ADVARSEL! Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med middel risiko,
der kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, hvis den ikke undgås.

Dette signalsymbol/-ord advarer mod mulige følgeskader.

Dette symbol giver supplerende nyttige oplysninger om montering
ellerdrift.

Dette symbol henviser til, at du kun må betjene denne skæremaskine efter
at have læst betjeningsvejledningen!

Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, når det er
udtjent.

Makulatoroverdelen må kun bruges indendørs.
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Rør ikke indføringssprækken med hænderne!

Hold slips, sjaler og løst tøj samt lange halskæder og armbånd på
afstand af indføringssprækken!

Ikke legetøj! Må kun bruges af børn under overvågning af voksne!

Hold lange halskæder og andre smykker på afstand af indføringssprækken!

Fjern alle metaldele (hæfteklammer, clips osv.) fra papiret.

Hold langt, udslået hår på afstand af indføringssprækken!

Brug ikke spraydåser/aerosoler i nærheden af maskinen!

Indfør maksimalt 6 ark papir (80 g/m2) på samme tid!

!

Generelt advarselsmærke.

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.
MODEL: MA 501-I / VARENR.: 8784 / 08/2016
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5 Sikkerhed

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

Sikkerhedshenvisninger
Fare for elektrisk stød! Kortslutningsfare!
En defekt elinstallation eller en for høj netspænding
kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.
− Makulatoroverdelen må kun sluttes til en korrekt installeret
220-240 V stikkontakt med beskyttelsesleder indendørs.
− Makulatoroverdelen må kun sluttes til en let tilgængelig 		
stikkontakt, så det er nemt at koble makulatoroverdelen 		
fra strømforsyningen i tilfælde af fejl.
− Makulatoroverdelen må ikke anvendes, hvis den har
synlige skader, eller hvis netledningen eller netstikket er 		
defekt.
− Hvis netledningen til makulatoroverdelen er beskadiget,
skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
− Åbn aldrig huset, dette skal overlades til en fagmand.
Kontakt i givet fald et fagværksted. Såfremt kunden selv
foretager reparationer, ombygning, forkert tilslutning eller
forkert betjening, bortfalder alle erstatnings- og
garantikrav.			
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– Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til 		
apparatets oprindelige specifikationer. Denne
makulatoroverdel indeholder elektriske og mekaniske dele,
der er nødvendige for at beskytte mod fare.
− Makulatoroverdelen må ikke anvendes med en ekstern 		
timer eller et separat fjernstyringssystem.
− Sørg for, at hverken makulatoroverdelen eller netledningen/
netstikket kommer i kontakt med vand eller andre væsker.
− Makulatoroverdelen må aldrig nedsænkes i vand
eller andre væsker.
− Under driften må der ikke udføres andre aktiviteter
på makulatoroverdelen (som f.eks. rengøring).
− Anvend udelukkende mellemstik eller forlængerledninger
med beskyttelseskontakt. Slut denne til en let tilgængelig
stikkontakt, så makulatoroverdelen hurtigt kan kobles fra 		
strømnettet i nødstilfælde.
− Rør aldrig ved netstikket med fugtige hænder.
− Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten i selve netledningen, men tag i stedet fat i selve netstikket.
– Bær aldrig apparatet i netledningen.
– Hold makulatoroverdelen, netstikket og netledningen i 		
sikker afstand fra åben ild og varme overflader.
− Sørg for at føre netledningen sådan, at der ikke er risiko for
at falde over den.
− Netledningen må ikke bøjes eller føres hen over skarpe 		
kanter.
− Makulatoroverdelen må kun anvendes indendørs.
Apparatet må ikke anvendes i rum med høj luftfugtighed
og må ikke udsættes for regn.
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– Placer aldrig makulatoroverdelen på steder, hvor der er 		
risiko for, at den falder ned i vand.
– Grib aldrig ud efter et elektrisk apparat, der er faldet ned i
vand. Træk i givet fald straks netstikket ud af stikkontakten.
− Sørg for, at børn ikke stikker genstande ind i
makulatoroverdelen.
− Når makulatoroverdelen ikke er under opsyn og ikke er i 		
brug samt under rengøring af makulatoroverdelen og i
tilfælde af fejl skal strømmen til makulatoroverdelen
altid være afbrudt, og netstikket skal være trukket ud af 		
stikkontakten.
Fare for personskade!
Makulatoroverdelen er indvendigt udstyret med skærevalser. Det kan medføre alvorlig kvæstelse, hvis der
kommer genstande ind i skærevalserne.
− Sørg altid for at holde løst tøj og hår, tilbehør o.l. væk fra 		
området ved papirindføringen!
ADVARSEL! Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner
(f.eks. delvist handicappede, ældre mennesker
med nedsatte fysiske og mentale evner) eller personer uden tilstrækkelig erfaring eller viden (f.eks. ældre
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.
− Børn under otte år skal holdes væk fra makulatoroverdelen
8
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−
-

og tilslutningsledningen.
Makulatoroverdelen må ikke være uden opsyn, når den er i
brug. Udfør ikke andre aktiviteter under brugen!
Lad ikke børn lege med emballagefolien. De kan blive
indviklet i folien under legen og blive kvalt.
Hold makulatoroverdelen væk fra kæledyr!
Gør også andre brugere opmærksom på farerne!
Fare for beskadigelse!
Forkert anvendelse af makulatoroverdelen kan medføre beskadigelse af den.

− Makulatoroverdelen må aldrig placeres på eller i nærheden
af varme flader (f.eks. kogeplader, varmeapparater osv.).
− Stil affaldsbeholderen, som makulatoroverdelen er
placeret på, på en jævn, tør og tilstrækkeligt stabil arbejds
flade.
− Sørg for, at affaldsbeholderen ikke kan tippe eller vælte.
− Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme dele.
− Makulatoroverdelen må ikke udsættes for direkte
sollys, høje temperaturer eller vejrliget.
− Der må aldrig fyldes væske i makulatoroverdelen.
− Sæt dig aldrig op på makulatoroverdelen, og læg aldrig 		
genstande på makulatoroverdelen.
− Brug ikke makulatoroverdelen, hvis dens plastkomponenter har revner eller knæk eller er blevet
deforme.
Udskift beskadigede komponenter med egnede originale
reservedele.
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6 Første ibrugtagning

Kontrollér papirmakulator og leveringsomfang

Fare for beskadigelse!
Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp
kniv eller en anden spids genstand, kan du nemt
komme til at beskadige papirmakulator.
− Vær derfor meget forsigtig, når du åbner emballagen!
1. Tag papirmakulator ud af emballagen, og kontrollér, at apparatet og de enkelte 		
komponenter ikke er beskadiget. Hvis der konstateres skader, må papirmakulator		
ikke anvendes. Kontakt producenten via den serviceadresse, der er anført på		
garantikortet.
2. Kontrollér, at leverancen er komplet (se leveringsomfang, side 2).

7 Anvendelse af papirmakulator

Fare for beskadigelse!
Forkert brug af makulatoroverdelen kan medføre beskadigelse af motoren eller de indvendige valser.
− Undgå at overbelaste motoren ved ikke at lægge mere 		
end 6 ark papir (80 g/m2) i papirindføringen samtidigt.
− Makuler ikke større formater end DIN A4 eller
endeløse baner.
− Træk netstikket ud, hvis motoren slukker på grund af over
belastning. Sørg for, at skydekontakten står på OFF. Lad
motoren køle af til rumtemperatur i ca. 30 minutter, før
netstikket igen sættes i stikkontakten. Derefter kan du 		
fortsætte med makuleringen.
− Fjern alle hæfteklammere o.l., før du starter makuleringen.
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Korttidsanvendelse:
- Apparatet er designet til en korttidsanvendelse på maks. 1 minut.
Efter 1 minut lad motoren køle af i ca. 30 minutter.
- Ved overbelastning slår motoren automatisk fra.
Anvend fortrinsvist en rund affaldsbeholder med en diameter mellem 27,5 cm og
37,5 cm.
1. Træk i givet fald holdeskinnen 4 ud, og placer makulatoroverdelen på
affaldsbeholderen.
2. Kontroller, at makulatoren sidder godt og solidt på affaldsbeholderen.
3. Tilslut nu apparatet med lysnetstikket 3 til en stikdåse.

8 Brug af AUTO-indstilling
Med Auto-indstillingen kan du findele dit papir.
1. Stil skydekontakten 1 på position AUTO. READY/ON-lampen 2 lyser grønt, og 		
makulatoroverdelen er driftsklar.
2. Før papiret gennem papirindføringen 5 til skæreværket. Sørg for, at papiret ligger
lige og i midten. Når skydekontakten står på AUTO, slukker makulatoroverdelen 		
automatisk, når papiret er ført igennem.
3. Stil skydekontakten på OFF, når du ikke mere skal bruge makulatoroverdelen.
READY/ON-lampen 2 slukkes.
4. Træk netstikket 3 ud af stikkontakten, og tøm affaldsbeholderen.

Midt på papirindføringen 5 findes en papirsensor 6 som registrerer det indførte papir og aktiverer skæreværket i makulatoroverdelen. Derfor skal mindre
papirformater altid lægges i midt i papirindføringen.
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9 Brug REV-indstilling
Med REV-indstillingen kan du aktivere tilbageløb af skæreværket.
1. Stil skydekontakten 1 i position REV. Skæreværket kører tilbage og skubber det 		
indførte papir tilbage og ud af makulatoroverdelen.
2. Tag papiret ud af makulatoroverdelen for at
fortsætte med makuleringsprocessen (se ”Fejltabel” papirstop, side 13).

10 Rengøring

Kortslutningsfare!
Indtrængning af vand i huset kan medføre kortslutning.
− Tag lysnetledningen ud af stikkontakten, inden du rengør
apparatet.
− Makulatoroverdelen må aldrig nedsænkes i vand.
− Sørg for, at der ikke trænger vand ind i huset.
Fare ved forkert behandling!
Forkert opbevaring af papirmakulator kan medføre 		
beskadigelse.
− Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler, børster med
metal eller nylonbørster samt skarpe genstande eller
metalgenstande til rengøringen som f.eks. knive, hårde 		
spartler og lignende. Disse kan beskadige overfladerne.
− Rengør kun apparatet med en fugtig klud.
Apparatet er vedligeholdelsesfrit, og skærehovedet skal ikke behandles med
specialolie.
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11 Opbevaring

BEMÆRK! Fare på grund af forkert opbevaring!
Forkert opbevaring af papirmakulator kan medføre 		
beskadigelse.
− Opbevar aldrig makulatoroverdelen ved siden af en var		
mekilde.
− Netkablet må ikke bøjes eller klemmes.
− Makulatoroverdelen må kun opbevares i tør tilstand.
− Makulatoroverdelen skal altid opbevares et rent og tørt
sted, hvor den er beskyttet mod direkte sollys og er utilgængelig for børn. Brug
hertil kun den originale emballage.

12 Løsning af problemer
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Et papirstop
blokerer
makulatoroverdelen.

Der er lagt for
meget papir
i skæreværket.

Skub skydekontakten 1 til position REV. Skæreværket kører baglæns og skubber papiret tilbage
og ud af papirindføringen 5 .
Reducer papirmængden, og stil igen skydekontakten på AUTO.
Træk netstikket 3 ud af stikkontakten, og fjern
derefter papirresterne manuelt.

Makulatoroverdelen
slukker ikke
automatisk.

Der er papirrester − Skub ikke skydekontakten 1 fra REV til AUTO,
under
da makulatoroverdelen så ikke kan slukkes.
papirsensoren
− Læg et papirark i papirindføringen 5 for at fjerne
6.
papirresterne.
Træk netstikket 3 ud af stikkontakten, og vend
makulatoroverdelen om.
Træk netstikket ud af stikkontakten. Fjern forsigtigt
papirresterne fra papirindføringen med en pincet
eller lignende.
Pas på ikke at beskadige skæreværket.
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13 Bortskaffelse

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

Bortskaffelse
Produktemballagen består af materialer, der egner sig til genanvendelse.
Bortskaf den miljørigtigt. Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid,
må du ikke smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Det skal bortskaffes på en passende måde i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter. Dette
sikrer, at de genanvendelige materialer, som apparatet indeholder, bliver genanvendt, og
at miljøet skånes. Forhør dig om de relevante muligheder hos kommunen. Gør apparatet
ubrugeligt, inden du bortskaffer det. Kobl apparatet fra lysnettet, og fjern lysnetledningen fra apparatet.

14 Overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra adressen på
garantikortet (anført til sidst i denne vejledning).
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Garantikort – Papirmakulator
Papirmakulator / MA 501-I / 08/2016
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:
Service Faxnummer:
E-mailadresse:
Serviceadresse:

00 800 / 79 333 900 (gratis), ma.-fr. klokken 8:00-17:00
00 49 (0) 6151 / 1019 0 7911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, D-44866 Bochum, Tyskland
www.monolith-support.com

Garantibetingelser – Papirmakulator
! VIGTIGT GARANTIDOKUMENT – OPBEVARES GODT!
Papirmakulator / MA 501-I / 08/2016
Kære kunde,
uvore 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 lovpligtigerettigheder 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 påbegyndes 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
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