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1. Leveringsomfang
1x Skæremaskine 2-i-1, 1x Betjeningsvejledning
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MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017

2. Beskrivelse af apparatdele

f.eks.: Løfteskærer

f.eks.: Valseskærer

Løfteskærer med håndtag
Papirpresning og skærebeskyttelse
Låsning af guillotineskærer
Rulleskæremaskine
Skærehoved
Skærehoved i udgangsposition
Skæreliste
Styreskinne skærehoved

Drejeknap til indstilling
af skærerullerne
Midterstykke for skæreunderlaget
Endestykke for skæreunderlaget
Markering til standardformater
og vinkelgrader
Forbindelseselement A
Forbindelseselement B

3. Tekniske data
Model:
Skærekapacitet:

Snitlængde:
Vægt:
Størrelse (B x T x H):

OC 600
Løfteskærer:
maks. 10 ark (80 g/m2)
Valseskærer, lige snit:
maks. 10 ark (80 g/m2)
Valseskærer, bølgesnit:
maks. 3 ark (80 g/m2)
Valseskærer, perforering: maks. 3 ark (80 g/m2)
maks. 320 mm
1,95 kg
Guillotineskæremaskine (komplet): 378 x 550 x 80 mm
Rulleskæremaskine (komplet):
410 x 430 x 70 mm
Guillotineskæreenhed: 		
68 x 550 x 80 mm
Rulleskæreenhed: 			
100 x 430 x 70 mm
Midterstykke: 			
185 x 430 x 42 mm
Endestykke: 			
186 x 430 x 42 mm

Tekniske og optiske ændringer forbeholdes.
MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017		
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4. Generelle oplysninger

Læs og gem betjeningsvejledningen
Denne betjeningsvejledning hører med til denne skæremaskine 2 i 1.
Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og håndtering.
For at forbedre forståelsen omtales skæremaskinen 2 i 1 kun som "skæremaskine" i det følgende.
Læs betjeningsvejledningen grundigt, især sikkerhedsanvisningerne, før du tager
skæremaskinen i brug. Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning
kan medføre alvorlig kvæstelse eller beskadigelse af skæremaskinen.
Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug. Hvis skæremaskinen 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! 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.

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

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

Sikkerhedshenvisninger		
Fare for personskade!
Løfteskærerens kniv er meget skarp!
Rør aldrig kniven på skærekanten, men kun på håndtaget!
- Valseskærerens kniv er meget skarp! Sørg for ikke at røre kniven
ved styreskinnernes øverste position, når sikkerhedslåsen er åben!
- Skæremaskinen er ikke legetøj! Ved ukorrekt betjening af 		
apparatet er der fare for alvorlige kvæstelser, især snitskader.
- Reparationer må kun foretages af fagfolk. Hvis man selv 		
foretager reparationer, ombygning, ukorrekt tilslutning eller 		
forkert betjening, bortfalder ethvert ansvar og alle garantikrav.
Risiko for klemning!
Der er risiko for klemning, når skæreenhederne samles til
klargøring af apparatet!
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).

MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017		
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- Denne skæremaskine kan bruges af børn fra otte år samt af 		
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 		
eller mangel på erfaring eller viden, når de er under opsyn og 		
forstår de farer, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege
med skæremaskinen. Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke foretages af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege med emballagefolien. De
kan blive indviklet i folien under legen og blive kvalt.
- Hold skæremaskinen væk fra kæledyr!
- Gør også andre brugere opmærksom på farerne!
Fare for beskadigelse!
Forkert anvendelse af skæremaskinen kan medføre beskadigelse.
-

-

-
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Stil aldrig skæremaskinen på eller i nærheden af
varme overflader (f.eks. kogeplader eller 			
varmeapparat osv.).
Stil skæremaskinen på en jævn, tør og tilstrækkeligt stabil 		
arbejdsflade.
Sørg for, at skæremaskinen ikke kan tippe eller vælte.
Brug ikke skæremaskinen, hvis komponenterne har revner eller
knæk eller er blevet deforme.
Udskift beskadigede komponenter med egnede originale
reservedele.
Skæremaskinen må ikke udsættes for direkte sollys,
høje temperaturer eller vejrliget.
Brug ikke skæremaskinen som siddeplads, og læg ikke gestan-		
de (undtagen skærematerialet) på skæremaskinen.

MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017

Sikkerheds- og beskyttelsesanordning
Fare for personskade!
Forkert brug af skæremaskinen kan medføre kvæstelser!
- Kontroller, om skærebeskyttelsen sidder godt fast. (se , side 3)
- Fjern ikke nogen af sikkerhedsanordningerne.
- Hvis løfteskærerens modstand er ændret på en sådan måde, at 		
kniven af sig selv falder tilbage i dens udgangsposition, skal du 		
efterspænde skruen på løfteskærerens drejepunkt.
- Skær ikke mere end de angivne papirmængder (ved andre 		
materialer eller tykkere papir og karton bør du altid lave en test
med kun 1 stk.).
- Skær ikke stof, fødevarer og lignende materialer.
6. Første ibrugtagning

Kontrollér skæremaskine 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 skæremaskinen.
- Vær derfor meget forsigtig, når du åbner emballagen!
1. Tag skæremaskinen ud af emballagen, og kontrollér, at apparatet og de enkelte 		
komponenter ikke er beskadiget. Hvis der konstateres skader, må skæremaskinen
ikke anvendes. Kontakt producenten via den serviceadresse, der er anført på 		
garantikortet.
2. Kontrollér, at leverancen er komplet (se leveringsomfang, side 2).

MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017		
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7. Samlemetoder for skæreenhederne
Før skæreenhederne samles, skal de placeres på et tørt og fast underlag. Skæremaskinen
kan efter behov samles på 4 forskellige måder.

Samlemetode 1

Samlemetode 1: Guillotineskærer
Samlemetode 2: Rulleskærer

Samlemetode 2

+ endestykke

+ endestykke

Samlemetode 3

Samlemetode 3: Guillotineskærer
Samlemetode 4: Rulleskærer
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Samlemetode 4

+ midterstykke

+ midterstykke

+ endestykke

+ endestykke
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8. Samling af skæreenhederne
indsættes i
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Alt efter den valgte metode skal de nødvendige forbindelseselementer A
dertil beregnede forbindelseselementer B .

Din

A4

Fare for beskadigelse!
Forkert brug af skæremaskinen
kan medføre beskadigelse af apparatet.
Før du begynder at skære, skal du sørge for, at forbindelseselementerne er gået rigtigt i
indgreb, så der er en glat skæreflade.

9. Adskillelse af skæreenhederne
Ved adskillelse af skæreenhederne skal du sørge for, at forbindelseselementerne løftes
ensartet ud.
Tag fat i begge enheder, og skil dem ad samtidigt som vist i fig. 1 og 2:

fig.1

MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017		

fig. 2

9

10. Anvendelse af skæremaskine

Sådan skærer du med løfteskæreren!
Guillotineskæreren er placeret på højre side af de monterede skæreenheder
(endestykke med eller uden midterstykke).
1. Løft kniven op i håndtaget. Hvis kniven er låst, skal låseskyderen på skæremaskinen 		
først åbnes .
2. Læg materialet (papir o.l.) under skærebeskyttelsen i den korrekte placering. 		
Måleskalaen viser den korrekte skærebredde.
3. Obs! Tryk presbarren fast ned, så papiret fastgøres i den ønskede position. For at 		
skære trykkes guillotineskæreren ned i én bevægelse oppefra og nedefter.
Anbefaling:
Inden du skærer det endelige skæremateriale, bør du lave et par
testskæringer med det samme materiale.
Hvis du bruger løfteskæreren, må du aldrig skære mere end maks. 10 ark
(papir 80 g/m²) på samme tid.

Fare for personskade!
Obs! Dine hænder må ikke være placeret mellem skærebeskyttelsen og løfteskæreren !
Sådan skærer du med valseskæreren
1. Valseskæreren
2. Flyt knivhovedet

er placeret på apparatets venstre side.
til udgangspositionen

.

3. Indstil den ønskede snittype (lige snit, bølgesnit eller perforering) ved at dreje
drejeknappen .
Anbefaling:
Inden du skærer det endelige skæremateriale, bør du lave et par
testskæringer med det samme materiale.
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Fare for beskadigelse!
Ved bølgesnit og perforering må du aldrig skære mere end maks. 3 ark (papir 80 g/m²)
og ved lige snit aldrig mere end maks. 10 ark (papir 80 g/m²) på samme tid.
4. Læg skærematerialet (papir o.l.) under styreskinnen
Måleskalaen viser den nøjagtige skærebredde.
5. For at skære materialet flyttes skærehovedet
med et fast, ensartet tryk .

i den rigtige position. 		

langs styreskinnen

Skift mellem skærevarianterne
Med rulleskæreren kan der laves lige eller bølgede snit samt perforationer (Ved leveringen: lige snit).
Skift mellem skærevarianterne:
Den ønskede skæretype - lige eller bølget snit eller perforation - indstilles ved at dreje på drejeknappen . Sørg for, at drejeknappen står ud for symbolet for den ønskede skæretype
på knivhovedet.
Nu kan du fortsætte med rulleskæring som beskrevet i ”Skæring med rulleskæreren”.
Bemærk!
Skæretypen kan kun ændres, når skærehovedet
udgangsposition .

befinder sig i sin

Udskiftning af skærelisten
Skærelisten
fald drejes.

kan blive slidt ved hyppig brug af rulleskæreren. Skærelisten

1. Kør hertil skærehovedet

tilbage i udgangsposition.

2. Løsn skruen på modstående side af skærehovedet
3. Løft derefter styreskinnen
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kan i givet

med en skruetrækker.

ud af holderne.
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4. Vend rulleskæreren

om.

5. Tryk skærelisten ud af udsparingen med en spids genstand (f.eks. en kuglepen). 		
Stik den spidse genstand ind i de 2 huller under skærelisten . Disse er placeret på
venstre og højre side af listen.
6. Vend rulleskæreren

om igen til arbejdspositionen.

7. Drej den ubrugte side af skærelisten

opad.

8. Saml igen rulleskæreren ved at stikke den drejede skæreliste, med enderne først, 		
ind under de dertil beregnede fastgørelseshjørner. Fastgørelseshjørnerne befinder 		
sig i venstre og højre ende af udsparingen.
9. Tryk den samlede skæreliste ind i udsparingen i den fulde længde.
10. Sørg for, at skærehovedet befinder sig i udgangspositionen.
11. Placer styreskinnen

i skakten under skærehovedet.

12. Læg derefter styreskinnen

ind i skakten på modstående side.

13. Efter udskiftning af skærelisten er det meget vigtigt, at skruen igen skrues i
styreskinnen med en skruetrækker! Du kan nu fortsætte med skærearbejdet.

11. Samling, adskillelse og opbevaring
Bemærk! Guillotineskæreren er udstyret med en sikring til beskyttelse mod
forkert brug.
1. For at sikre guillotineskæreren skal den være klappet ned.
2. Låsen under håndtaget kan skubbes hen til håndtaget, indtil den går i indgreb 		
under håndtaget.
Skæremaskinen kan transporteres og opbevares på følgende måde:

Opbevaring i emballagen
1. Adskil alle skæreenheder fra hinanden, og opbevar dem i emballagen.
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Opbevaring uden emballage
1. Saml rulleskæreren

med skærefladens endestykke

2. Saml derefter guillotineskæreren

.

med skærefladens

midterstykke.

3. Læg enheden med guillotineskæreren på et jævnt og stabilt underlag.
4. På begge sider af midterstykkets

hvide plastramme findes to udsparinger.

5. Tag fat i enheden med rulleskæreren med begge hænder.
6. På den hvide plastramme på undersiden af endestykket

sidder 2 låsekroge.

7. Før låsekrogene ind i udsparingerne på midterstykket.
Således samlet kan skæremaskinen opbevares sikkert og utilgængeligt for børn.

12. Rengøring

Fare ved forkert behandling!
Forkert opbevaring af skæremaskine 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.
- Skæremaskinen må kun rengøres med en blød, let fugtig klud.

MODEL: OC 600 / VARENR.: 5809 / 02/2017		
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13. Bortskaffelse af emballage
Bortskaf emballagen sorteret. Aflever pap og karton til brugt papir og folie til
indsamling af brugbare materialer.
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Garantikort – Skæremaskine 2-i-1
Skæremaskine 2-i-1						
OC 600 / 02/2017
nti fra
Venligst vedlæg købskvitteringen og det
udfyldte garantikort sammen med apparatet!

3 års gara
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 / 101 907 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, D-44866 Bochum, Tyskland
www.monolith-support.com

Garantikort – Skæremaskine 2-i-1
! VIGTIGT GARANTIDOKUMENT – OPBEVARES GODT!
Skæremaskine 2-i-1 - OC 600
Garantibetingelser
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 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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