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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót
rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon
meg többet a megvásárolt Aldi termékről.
A Aldi-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-service.hu.

 QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
A
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma / a készülék részei
1

Hálózati kábel

2

CD aprítónyílás

3

CD felismerő érzékelő (beépített)

4

Tolókapcsoló (AUTO / OFF / REV)

5

Fő egység

6

Biztonsági kapcsoló (beépített)

7

Fogantyú, 2 db

8

Papír és bankkártya aprítónyílás

9

Papír és bankkártya felismerő érzékelő (beépített)

10 Görgő, 2 db
11

Rögzítőkaros görgő, 2 db

12

CD tartály

13 Papír és bankkártya tartály
14 Alapgép

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató az iratmegsemmisítőhöz tartozik, és fontos
információkat tartalmaz a használatba vétellel, illetve a kezeléssel
kapcsolatban.
Az iratmegsemmisítő használata előtt alaposan olvassa el a használati
útmutatót. Ez különösen érvényes a biztonsági utasításokra. Ellenkező esetben
megsérülhet vagy kárt tehet az iratmegsemmisítőben.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok betartásával készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben az iratmegsemmisítőt továbbadja
másoknak, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelölések magyarázata
A használati útmutatóban, az iratmegsemmisítőn és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.
A jelzőszimbólum / -szó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!
ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszimbólum / -szó alacsony kockázatú
veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb
vagy jelentősebb sérülésekhez vezethet.
Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Ez a jel a használatról nyújt hasznos, kiegészítő tudnivalókat.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet):
Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes hatályos előírását.
Fontos biztonsági utasítások.
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Az iratmegsemmisítő első használata előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót, és későbbi használatra őrizze meg.
Ne engedjen gyermekeket az iratmegsemmisítő közelébe.
Soha ne dugja az ujjait az aprítónyílásba.
Hosszú haj, bő ruházat, ékszer stb. ne kerüljön az aprítónyílás közelébe.
Ne permetezzen olajat vagy más kenőanyagot az aprítónyílásba. Ne
használjon szórófejes palackot, aeroszolokat a készülék közelében!
Ne dugjon gemkapcsot vagy tűzőkapcsot az aprítónyílásba!
Egyszerre 10 papírlapnál többet ne dugjon az aprítónyílásba.

CD, DVD, Blu-ray aprítónyílás. A CD aprítónyílásba mindig csak egy
CD-t / DVD-t / Blu-ray lemezt helyezzen minden egyes megsemmisítéskor.
Papír aprítónyílás
Bankkártya aprítónyílás. A papír és bankkártya aprítónyílás mindig csak
egy bankkártyát helyezzen minden egyes megsemmisítéskor.
A szimbólum azt jelöli, hogy a termék gyártási módja a II. OSZTÁLYNAK
felel meg (kettős szigetelésű). A terméket nem igényel biztonsági csatlakozást az (elektromos) földeléshez.
Az iratmegsemmisítő kizárólag beltéri használatra alkalmas.

A (GS) biztonsági tanúsítás jel azt igazolja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek. A GS jel
azt jelenti, hogy rendeltetésszerű és megelőzhető használati hibák mellett a termék nem veszélyezteti a használó biztonságát és egészségét.
A jel a TÜV Rheinland által kiállított, önkéntesen használható biztonsági
jel.
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Biztonság
Rendeltetésszerű használat
Az iratmegsemmisítőt kizárólag papír, CD és bankkártya bedarálásához tervezték.
Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem
alkalmas.
Az iratmegsemmisítőt kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. A
rendeltetésellenes használat anyagi károkhoz vezethet.
A gyártó vagy a forgalmazó a nem rendeltetésszerű vagy hibás használatból eredő
károkért nem vállal felelősséget.

Biztonságtechnikai tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!
A hibás elektromos csatlakoztatás, a túl nagy hálózati feszültség,
illetve a szakszerűtlen kezelés áramütést okozhat.
−− Az iratmegsemmisítőt csak 220–240 V váltakozó áramú
ellátásra csatlakoztassa. Biztosítsa, hogy a feszültség
megegyezzen a készüléken feltüntetett feszültségi adatokkal.
−− Az iratmegsemmisítőt könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a
csatlakozót.
−− Ne vegye használatba az iratmegsemmisítőt, ha sérülést lát
rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó
meghibásodott.
−− Ha az iratmegsemmisítő hálózati kábele megsérült, azt a
gyártóval vagy az ügyfélszolgálattal vagy más hasonlóan
képzett szakemberrel kell le cseréltetni.
−− Ne nyissa fel a készülékházat. Bízza képzett szakemberre
a javítási munkát. Forduljon minősített szakműhelyhez. A
garanciális és jótállási igény hatályát veszti sajátkezű javítás,
rossz csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
−− A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni,
amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A
9
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készüléknek vannak olyan elektromos és mechanikus részei,
melyek fontosak a veszélyforrások elleni védekezéshez.
−− Az iratmegsemmisítőt nem szabad külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel üzemeltetni.
−− Az iratmegsemmisítőt és a hálózati kábelt ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
−− Vizes, nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozódugóhoz.
−− Ne használja az iratmegsemmisítőt, ha nedves padlón áll,
illetve ha a keze vagy az iratmegsemmisítő nedves.
−− A hálózati csatlakozódugót ne a kábelnél fogva húzza ki a
konnektorból. Ehelyett magát a csatlakozódugót fogja meg.
−− Ne szállítsa, ne húzza, ne vigye az iratmegsemmisítőt a hálózati kábelnél fogva.
−− Az iratmegsemmisítőt és a hálózati kábelt tartsa távol nyílt
lángtól, forró felületektől.
−− Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne okozhasson botlásveszélyt.
−− A hálózati kábelt ne törje meg és ne helyezze éles felületre.
−− Na hajlítsa meg a hálózati kábelt, ne tekerje az
iratmegsemmisítő köré, máskülönben a kábel megtörhet.
−− Az iratmegsemmisítő kizárólag beltéri használatra alkalmas.
Ne használja az iratmegsemmisítőt nedves helyen vagy esőben.
−− Soha ne tartsa olyan helyen az iratmegsemmisítőt, ahonnan
kádba vagy mosdókagylóba eshet.
−− Soha ne nyúljon a készülék után, ha vízbe esett. Ez esetben
azonnal húzza ki a csatlakozódugót.
−− Ne dugjon tárgyakat a készülékházba.
−− Mindig kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót, ha nem használja, ha tisztítja, vagy ha valamilyen hibát észlel rajta.
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FIGYELMEZTETÉS!
Az iratmegsemmisítőt és az ahhoz tartozó hálózati kábelt
tartsa távol a gyermekektől. Veszély a korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű személyekre (például
részleges fogyatékossággal élőkre és azon idősekre, akik
nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában)
vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal és tudással.
−− Felügyelet alatt vagy az iratmegsemmisítő használatának
megtanítása és a kezelés veszélyeinek megértése után a
korlátozott fizikai, érzékszervi, mentális képességű, illetve a
kellő tapasztalattal, tudással nem rendelkező személyek is
használhatják az iratmegsemmisítőt.
−− Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak az iratmegsemmisítővel. Nem játékszer.
−− Ne engedje, hogy gyerekek használják az iratmegsemmisítőt.
Ne engedjen gyermekeket az iratmegsemmisítő és a hálózati
kábel közelébe.
−− Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül az
iratmegsemmisítőt.
−− Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszhassanak a műanyag
csomagolással. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Ne nyúljon a kezével az adagolónyílásba.
−− Hosszú hajjal ne kerüljön az adagolónyílás közelébe.
−− Ne kerüljön nyakkendő, sál, bő ruházat, hosszú nyaklánc vagy
karkötő az adagolónyílás közelébe.
−− Ne engedjen aeroszolt az adagolónyílás közelébe.
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−− A CD-ket csak a külső peremüknél fogja, amikor az aprítónyílásba dugja be őket. Ügyeljen, hogy az ujja ne legyen a CD
közepén található lyukban. Ez a CD behúzásakor sérülésekhez
vezethet.
−− Az iratmegsemmisítőt előírásszerűen telepített hálózati aljzat
közelébe állítsa. A hálózati aljzat szabadon hozzáférhető
legyen.
−− Rendszeresen távolítsa el egy arra alkalmas eszközzel (pl. egy
kefével) a vágómű alsó feléről az összeaprított papírt, valamint
CD és bankkártya-maradványokat.
−− Mindig kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt, és húzza ki a
hálózati csatlakozót, mielőtt kiüríti a gyűjtőtartályt.
−− Miután kihúzta a gyűjtőtartályt a helyéről, a vágómű éles,
hegyes részei szabadon vannak. Legyen óvatos.
−− Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne okozhasson botlásveszélyt.
−− Csak teljesen, jól összeszerelt állapotban használja az iratmegsemmisítőt.
−− Tisztítási és tárolási célokra sose szerelje szét az iratmegsemmisítőt.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Az iratmegsemmisítőben szakszerűtlen használattal kárt tehet.
−− Az iratmegsemmisítőt ne használja 3 percnél hosszabb ideig,
megszakítás nélkül. Először hagyja szobahőmérsékletre
lehűlni, mielőtt újra üzembe venné.
−− Ne dobjon gemkapcsot vagy tűzőkapcsot az adagolónyílásba.
−− Ha a szerszámot a megfelelő érzékelő révén működésbe hozzák,
mindkét vágómű forogni kezd. Győződjön meg róla, hogy
nincsen semmilyen tárgy a használt aprítónyílások közvetlen
közelében.
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Az iratmegsemmisítő és a csomag tartalmának ellenőrzése

−− Ne préselje össze kézzel vagy lábbal a gyűjtőtartályban található, összeaprított papírt. A gyűjtőtartály a nyomás hatására
megsérülhet.
−− Semmilyen más tárgyat ne dugjon a papír és bankkártya aprítónyílásba, csak papírt és bankkártyát.
−− A CD aprítónyílásba ne tegyen semmi mást, csak CD-t.
−− Egyszerre mindig csak egy CD-t vagy bankkártyát dugjon az
aprítónyílásba. Egyéb esetben a vágószerkezetben maradandó károk keletkezhetnek.
−− Rendszeres időközönként ürítse ki a gyűjtőtartályt. Ha a gyűjtőtartály túlságosan megtelt, fennáll a veszélye, hogy az aprítórendszer berántja alulról a felaprított papírt, bankkártya és
CD maradványokat.

Az iratmegsemmisítő és a csomag tartalmának
ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb
hegyes tárggyal nyitja ki, az iratmegsemmisítő állvány könnyen
megsérülhet.
−− Ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.
1. Vegye ki az iratmegsemmisítőt a csomagolásból.
2. Győződjön meg róla, hogy a csomag összes alkatrésze megvan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés az iratmegsemmisítőn vagy az alkatrészein. Ha
sérülést lát az iratmegsemmisítőn, ne használja. Forduljon a gyártóhoz a jótállási
adatlapon megadott szervizcímen.
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Szerelés
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen használata sérülésekhez, balesethez vezethet.
−− Szerelés közben ne csatlakoztassa az aljzatba az
iratmegsemmisítőt.
−− Az iratmegsemmisítő fő egységének hegyes élei vannak. Az
iratmegsemmisítő összeszerelésekor legyen nagyon óvatos.
1. Állítsa az alapgépet 14 fejtetőre, hogy az alsó fele legyen felül.
2. Szerelje fel a görgőket 10 az alapgép jobb oldalára, a rögzítőkaros görgőket 11
pedig a bal oldalára. A görgőket nyomja lefelé az alapgép nyílásaiba, amíg be
nem ugranak (lásd B ábra).
3. A görgők felszerelése után fordítsa vissza az iratmegsemmisítőt.
4. Szerelje a fő egységet 5 az alapgépre. Nyomja erősen lefele a fő egységet, míg
az nem kattan be a helyére (lásd C ábra).
Minden oldalon egy hangos kattanás hallható, ha a fő egység a helyére kerül.
5. Szerelje be a CD tartályt 12 a papír és bankkártya tartályba 13 (lásd D ábra).
6. Tolja az alapgépbe a papír és bankkártya tartályt (lásd E ábra).
A papír és bankkártya tartályt teljesen be kell tolni az alapgépbe, amíg kattanó
hangot nem hall. Ez annak a jele, hogy a biztonsági kapcsoló 6 kikapcsolódott
normál használathoz.
Az iratmegsemmisítő összeszerelése ezzel kész. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
fő egységet nem lehet leszerelni.

Üzembe helyezés
1. Győződjön meg róla, hogy az iratmegsemmisítő ki van kapcsolva
(a tolókapcsoló 4 az OFF állásban), mielőtt csatlakoztatja azt a hálózati aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt 1 a hálózati aljzatba.
3. A tolókapcsolót állítsa az „AUTO” állásba.
Az iratmegsemmisítő ekkor használatra kész. Készenléti üzemmódban van.
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Aprítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Az aprítónyílásba vezetéskor mindkét kezével tartsa erősen
a papírt. Figyeljen, hogy ujjai ne kerüljenek egészen közel az
aprítónyíláshoz.
−− A CD-ket csak a külső peremüknél fogja, amikor az aprítónyílásba dugja be őket. Ügyeljen, hogy ujja ne legyen a CD-n
található lyukban. Ez a CD behúzásakor sérülésekhez vezethet.
−− A bankkártyát a keskeny oldalánál fogva vezesse az aprítónyílásba. Figyeljen, hogy ujjai ne kerüljenek egészen közel az
aprítónyíláshoz.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Az iratmegsemmisítőben szakszerűtlen használattal kárt tehet.
−− Az iratmegsemmisítőt ne használja 3 percnél hosszabb ideig,
megszakítás nélkül. Először hagyja szobahőmérsékletre
lehűlni, mielőtt újra üzembe venné.
−− Nedves papírt ne tegyen az aprítónyílásba. Rácsavarodhat a
vágóműre, és elakadást okoz.
−− Ne dugjon gemkapoccsal együtt papírt az iratmegsemmisítőbe. Károsodhat a vágómű.
−− Egyszerre 10 papírlapnál többet ne dugjon az aprítónyílásba.
Károsodhat a vágómű.
• Az iratmegsemmisítőben biztonsági kapcsoló 6 van, ami bekapcsolódáskor az iratmegsemmisítő működését leállítja. A biztonsági kapcsoló
akkor kapcsolódik be, ha a papír és bankkártya tartály 13 nincs rendesen rátéve az alapgépre 14 vagy ha az iratmegsemmisítőt magát a
fogantyúknál 7 fogva felemelték. A biztonsági kapcsoló bekapcsolódását, kikapcsolódását kattanó hang kíséri.
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Aprítás

• Az iratmegsemmisítőben van egy papír és bankkártya felismerő
érzékelő 9 és egy CD felismerő érzékelő 3 . Az iratmegsemmisítő
automatikusan bekapcsol, ha papírt vagy bankkártyát dugnak a papír
és bankkártya aprítónyílás 8 közepébe. Ugyanez érvényes akkor, ha
CD-t tesz a CD aprítónyílás 2 közepébe.
A készülék automatikusan berántja a papírt, bankkártyát vagy CD-t,
miután a megfelelő felismerő érzékelő működésbe lépett.
Ha túl vékony a beadagolt papír (pl. légipostapapír, másolópapír vagy
filmpapír), lehetséges, hogy a papír és bankkártya felismerő érzékelő
nem lép működésbe. Ez normális, nem meghibásodás jele. Ebben az
esetben ne csak egyenként, hanem egyszerre több lapot összefogva
adagolja a papírt a készülékbe. Azt is vegye figyelembe, hogy a túl
vékony papírt rosszabbul húzza be a készülék, így a vágószerkezet
könnyebben elakadhat.
• Az iratmegsemmisítő túlterheléskor a motorkárok megelőzése érdekében automatikusan lekapcsolódik. Válassza le az iratmegsemmisítőt
az áramellátásról, és hagyja szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt újra
üzembe venné.
• Rögzítse a rögzítőkaros görgőket 11 , hogy az iratmegsemmisítő
használat közben ne gurulhasson el.

Papír
−− A megsemmisítendő papírt középen vezesse be a papír és bankkártya aprítónyílásba 8 (lásd F ábra).
Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, és behúzza a papírt.
A papír feldolgozása után mintegy 1–2 másodperccel az iratmegsemmisítő
automatikusan leáll és készenléti üzemmódba kerül.

CD
−− A megsemmisítendő CD-t középen vezesse a CD aprítónyílásba 2 (lásd G ábra).
Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, és behúzza a CD-t.
A CD feldolgozása után mintegy 1–2 másodperccel az iratmegsemmisítő
automatikusan leáll és készenléti üzemmódba kerül.

Bankkártyák
1. A bankkártyát élére állítva tartsa.
2. A bankkártyát középen vezesse a papír és bankkártya aprítónyílásba 8
(lásd H ábra).
Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, és behúzza a bankkártyát.
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A gyűjtőtartály kiürítése

A bankkártya feldolgozása után mintegy 1–2 másodperccel az iratmegsemmisítő
automatikusan leáll és készenléti üzemmódba kerül.

A gyűjtőtartály kiürítése
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Soha ne érjen az ujjaival a vágószerkezethez.
A szabályos hulladékkezelés biztosítása érdekében csak akkor semmisítsen
meg bankkártyát, ha a papír és bankkártya tartályban nem található
feldolgozott papír. Papírt csak akkor semmisítsen meg, ha a papír és
bankkártya tartályban nem található feldolgozott bankkártya.
Rendszeresen ürítse a gyűjtőtartályt, hogy megakadályozza, hogy a vágószerkezet
alulról beránthassa a papír-, bankkártya vagy CD maradványokat.
1. Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt (tolókapcsoló 4 OFF helyzetbe), és húzza ki a
hálózati kábelt 1 .
2. Húzza ki a papír és bankkártya tartályt 13 az alapgépből 14 (lásd I ábra).
3. Vegye ki a CD tartályt 12 a papír és bankkártya tartályból.
4. Ürítse ki külön-külön a papír és bankkártya tartályt és a CD tartályt.
5. Helyezze vissza a CD tartályt a papír és bankkártya tartályba, és tolja az alapgépbe
a papír és bankkártya tartályt.
A papír és bankkártya tartályt teljesen be kell tolni az alapgépbe, amíg kattanó
hangot nem hall. Ez annak a jele, hogy a biztonsági kapcsoló 6 kikapcsolódott
normál használathoz.

Ha elakad a papír, a CD vagy a bankkártya
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Alapvetően ne használjon semmilyen tárgyat az elakadt CD,
bankkártya vagy papír megemeléséhez. Ne dugjon semmilyen
tárgyat, például kést, ollót stb. az adagolónyílásba.
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Ha nem használja

Elakadás megszüntetése:
1. A tolókapcsolót 4 állítsa az REV helyzetbe. Az iratmegsemmisítő ekkor visszafelé
jár.
2. A készülék a papírt, bankkártyát vagy CD-t a megfelelő nyíláson kivezeti.
3. Hagyja szobahőmérsékletre hűlni az iratmegsemmisítőt, mielőtt újra elindítaná.

Ha nem használja
Ha az iratmegsemmisítőt huzamosabb időn keresztül nem fogja használni, akkor az
alábbi módon járjon el:
1. Állítsa a tolókapcsolót 4 az OFF állásba.
2. Húzza ki a hálózati kábelt 1 a hálózati aljzatból.

Tisztítás és karbantartás
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen kezelés áramütést okozhat.
−− Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt, és
húzza ki a hálózati kábelt.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen tisztítása sérüléseket okozhat.
−− Az iratmegsemmisítő használat közben felforrósodik. Tisztítás
előtt hagyja teljesen lehűlni az iratmegsemmisítőt.
−− Soha ne érjen az ujjaival a vágószerkezethez.
−− Tisztítási és tárolási célokra sose szerelje szét az
iratmegsemmisítőt.
ÉRTESÍTÉS!
Rövidzárlat veszélye!
A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.
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Tárolás

−− Ügyeljen arra, hogy sem víz, sem más folyadék ne kerüljön a
házba.
−− Az iratmegsemmisítőt és a hálózati kábelt sose merítse vízbe
vagy más folyadékba.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet.
−− Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag
sörtéjű kefét, éles fém tisztítóeszközt, kést, kemény
kaparót és más hasonló tárgyakat. Ezek kárt tehetnek az
iratmegsemmisítő felületében.
1. A tolókapcsolót 4 tegye OFF helyzetbe, és húzza ki a hálózati kábelt 1 a hálózati aljzatból.
2. Az iratmegsemmisítő külsejének tisztításához száraz vagy enyhén benedvesített
és kicsavart törlőkendőt használjon, majd hagyja alaposan megszáradni az összes
részét.
3. A zavarmentes működés biztosítása érdekében rendszeresen távolítsa el a hátramaradt papír-, bankkártya, CD maradványokat az fő egység aljából 5 . Ehhez
használjon a célnak megfelelő eszközt (pl. egy kefét). Soha ne érjen az ujjaival a
vágószerkezethez. Tisztítási célokra sose szerelje szét az iratmegsemmisítőt.

Tárolás
1. Tisztítsa meg az iratmegsemmisítőt (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című
fejezetet).
2. Az iratmegsemmisítőt tiszta, száraz helyen tárolja. Tároláshoz sose szerelje szét az
iratmegsemmisítőt.
3. Gyermektől tartsa távol az iratmegsemmisítőt.
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Hibaelhárítás módja

Hibaelhárítás módja
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!
Fokozottan fennáll az áramütés veszélye, ha saját maga próbálja
megjavítani az iratmegsemmisítőt, vagy ha nem megfelelő
alkatrészt használ a javításához.
−− Semmiképp ne nyissa fel az iratmegsemmisítő burkolatát.
Bízza képzett szakemberre a javítási munkát. Forduljon
minősített szakműhelyhez. A garanciális és jótállási igény
hatályát veszti önhatalmúan végrehajtott javítás vagy hibás
kezelés esetén.
Lehetséges, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak,
amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett
utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az
ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon az iratmegsemmisítő saját kezű javításával.
Probléma

Ok

Megoldás

Az iratmegsemmisítő üzem közben
kikapcsolódik.

Az iratmegsemmisítő
túlterhelése.

Kapcsolja ki az
iratmegsemmisítőt,
és húzza ki a hálózati
kábelt. Hagyja
szobahőmérsékletre
lehűlni, mielőtt újra
üzembe venné.

Az iratmegsemmisítő
nem indul a papír
behelyezésekor.

Talán ferdén tartják a
papírt. Emiatt nem reagál a
felismerést végző érzékelő.

Rendesen helyezze be a
papírt az aprítónyílásba.

A papír túl vékony, túl
puha, vagy túlságosan fel
van aprítva ahhoz, hogy a
felismerő érzékelő biztosan
működésbe lépjen.
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1. Állítsa a tolókapcsolót a
REV állásba, és húzza ki
a papírt a nyílásból.
2. Hajtsa össze a papírt,
és helyezze megint a
készülékbe.

Műszaki adatok

Probléma

Ok

Megoldás

Papírelakadás áll fenn.

Talán több papírlapot
helyeztek egyszerre az
iratmegsemmisítőbe.

Állítsa a tolókapcsolót a
REV (hátrafelé) állásba az
elakadás elhárításához.

Nem indul az
iratmegsemmisítő.

A biztonsági kapcsoló
aktiválva lett.

Ellenőrizze, hogy a fő
egység rendesen rajta
van-e az alapgépen.
Győződjön meg
róla, hogy a papír és
bankkártya tartály
teljesen benyomódjon az
alapgépbe, amíg kattanó
hangot nem hall.

Műszaki adatok
A fogyasztási cikk típusa:

PBS 14

Cikkszám:

93849

Szín:

fehér / fekete

Bemeneti feszültség:

220–240 V AC / 50 Hz

Névleges teljesítmény:

300 W; 1,3 A

Védelmi osztály:

II

Biztonsági osztály:

4 (DIN 66399 szerint)

Súly:

kb. 5 kg

Méretek (SZ × MÉ × MA):

340 × 210 × 445 mm

Munkaszélesség:

220 mm (DIN A4)

Vágási módszer:

keresztvágó

Vágási sebesség:

kb. 2 m / min egy 80 g / m²-es lap
kb. 1,5 m / min tíz 80 g / m²-es lap
kb. 1 m / min egy bankkártya
kb. 3,5 m / min egy CD

A tartály űrtartalma:

14 l (papír és bankkártya)
0,8 l (CD)

Max. vágásteljesítmény ciklusonként:

10 lap (80 g / m²), 1 bankkártya, 1 CD

Csíkméret:

5 × 16 mm
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Megfelelőségi nyilatkozat

Folyamatos üzem:

3 min

Üresjárat:

60 min

Decibel:

kb. 70 dB

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címen.

Leselejtezés
Csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt
a papírgyűjtőbe, a fóliát pedig a megfelelő újrahasznosító gyűjtőbe
tegye.

Elhasznált készülékek leselejtezése
(Az Európai Unión és azon európai országokon belül érvényes, ahol az
újrahasznosítható anyagokat szelektíven gyűjtik.)
Az elhasznált készülékeket a háztartási hulladékoktól különválasztva
kell leselejtezni!
Amennyiben az iratmegsemmisítő használhatatlanná válik, azt az adott
országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze
le. Így biztosítható a kidobott termékek szakszerű leselejtezése, és
megelőzhető a környezet károsítása. Az elektromos készülékek ezért vannak ellátva
az itt ábrázolt jelöléssel.
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Vsebina kompleta / deli naprave

Vsebina kompleta / deli naprave
1

Električni kabel

2

Reža za zgoščenke

3

Senzor za prepoznavanje zgoščenk (vgrajen)

4

Drsno stikalo (AUTO / OFF / REV)

5

Glavna enota

6

Varnostno stikalo (vgrajeno)

7

Ročaj, 2×

8

Reža za papir / kreditne kartice

9

Senzor za prepoznavanje papirja / kreditnih kartic (vgrajen)

10 Kolesce, 2×
11

Kolesce z ročico za fiksiranje, 2×

12

Zbiralnik za zgoščenke

13 Zbiralnik za papir / kreditne kartice
14 Osnovna naprava
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Kode QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno
opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati
videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče
prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne
strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih
podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma
na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega
pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več
o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem
storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

 ri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno
P
od vrste vaše naročnine.
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Splošne informacije

Splošne informacije
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k temu uničevalniku dokumentov in
vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z
izdelkom.
Pred začetkom uporabe uničevalnika dokumentov natančno in v celoti
preberite navodila za uporabo. To še zlasti velja za varnostne napotke. V nasprotnem
primeru lahko poškodujete sebe ali uničevalnik dokumentov.
Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini
upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če uničevalnik dokumentov izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi navodila za uporabo.

Razlaga simbolov
V navodilih za uporabo, na uničevalniku dokumentov ali na embalaži so uporabljeni
naslednji grafični simboli in opozorilne besede.
Ta opozorilni simbol / beseda označuje nevarnost
OPOZORILO!
s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če
se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih
poškodb.
Ta opozorilni simbol / opozorilna beseda označuje
POZOR!
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere
lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali
zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja pred možno materialno škodo.

Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za uporabo.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Evropskega
gospodarskega prostora.
Pomembne informacije o varnosti.
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Splošne informacije

Pred prvo uporabo uničevalnika dokumentov skrbno preberite navodila
za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.
Otroke držite proč od uničevalnika dokumentov.
Nikoli ne vtikajte prstov v režo.
Dolgih las, širokih oblačil, nakita itd. nikoli ne približujte
reži.
V režo nikoli ne pršite olja ali drugih maziv. V bližini naprave ne uporabljajte razpršil / aerosolov!
V režo ne vtikajte pisarniških sponk ali sponk za spenjač!
V režo nikoli ne vstavite več kot 10 listov papirja hkrati.

Reža za zgoščenke / DVD-je / Blu-ray diske. V režo za zgoščenke vedno
vstavite samo eno zgoščenko / DVD / Blu-ray disk na en postopek rezanja.
Reža za papir
Reža za kreditne kartice. V režo za papir / kreditne kartice vedno vstavite
samo eno kreditno kartico na en postopek rezanja.
Simbol označuje, da je izdelek narejen v skladu z RAZREDOM II (dvojna
izolacija). Varnostna priključitev na ozemljitev (»maso«) ni potrebna.
Uničevalnik dokumentov uporabljajte le v notranjih prostorih.

Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da izdelek
izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak
GS pomeni, da varnost in zdravje uporabnika ob ustrezni uporabi izdelka
in pri predvidljivi nepravilni uporabi nista ogrožena. Varnostni znak je
prostovoljno pridobljen, izdala pa ga je družba TÜV Rheinland.
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Varnost

Varnost
Namenska uporaba
Uničevalnik dokumentov je namenjen izključno za uničevanje / rezanje papirja,
zgoščenk in kreditnih kartic. Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za
poslovne namene.
Uničevalnik dokumentov uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do
materialne škode.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi
nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka napetost ali napačna
uporaba lahko povzročijo električni udar.
−− Uničevalnik dokumentov priključite le na električno napajanje
z izmeničnim tokom (AC) z 220–240 V. Prepričajte se, da se
električna napetost napajanja ujema s podatki na napravi.
−− Uničevalnik dokumentov priključite le v zlahka dostopno
električno vtičnico, da ga boste v sili lahko hitro izklopili iz
električnega omrežja.
−− Ne uporabljajte uničevalnika dokumentov, če ima vidne
poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel oz. električni vtič.
−− Če je električni kabel uničevalnika dokumentov poškodovan,
ga mora zamenjati izdelovalec, njegova poprodajna podpora
ali podobno usposobljena oseba.
−− Ne odpirajte ohišja. Popravila raje prepustite usposobljenemu
strokovnjaku. V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis. V
primerih samostojno izvedenih popravil, napačnega priklopa
ali nepravilnega upravljanja bodo jamstveni in garancijski
zahtevki zavrnjeni.
−− Pri popravilih smete uporabiti le tiste dele, ki se skladajo z
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Varnost

originalnimi podatki o napravi. V tej napravi so električni in
mehanski deli, ki so pomembni za zaščito pred viri nevarnosti.
−− Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte skupaj z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim daljinskim sistemom za
upravljanje.
−− Uničevalnika dokumentov ali električnega kabla ne potapljajte
v vodo ali druge tekočine.
−− Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi
rokami.
−− Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte, če stojite na vlažnih
tleh ali če imate mokre roke oziroma če je uničevalec dokumentov moker.
−− Ko odklapljate električni vtič iz vtičnice, ne vlecite za kabel.
Primite za vtič.
−− Uničevalnika dokumentov nikoli ne transportirajte, vlecite ali
prenašajte, tako da ga držite za električni kabel.
−− Uničevalnika dokumentov in električnega kabla ne hranite v
bližini ognja in vročih površin.
−− Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče
spotakniti.
−− Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre
robove.
−− Električnega kabla ne upogibajte in ga ne ovijajte okoli uničevalnika dokumentov, saj se lahko prelomi.
−− Uničevalnik dokumentov uporabljajte le v notranjih prostorih.
Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte v vlažnih prostorih
ali na dežju.
−− Uničevalnika dokumentov nikoli ne hranite tako, da bi lahko
padel v kopalno kad ali umivalnik.
−− Nikoli ne prijemajte za električno napravo, če pade v vodo. V
tem primeru takoj izvlecite električni vtič.
−− V ohišje ne potiskajte nobenih predmetov.
−− Vedno izključite uničevalnik dokumentov in odklopite električni vtič, če ga ne uporabljate, ga čistite ali v primeru motnje.
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Varnost

OPOZORILO!
Uničevalnik dokumentov in električni kabel držite proč od
otrok. Nevarnost za osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi
telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi
in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in
znanja.
−− Ta uničevalnik dokumentov lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali
pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom
ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo uničevalnika dokumentov in se zavedajo morebitnih nevarnosti.
−− Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z uničevalnikom
dokumentov. Uničevalnik dokumentov ni otroška igrača.
−− Otroci ne smejo uporabljati uničevalnika dokumentov. Otroke
držite proč od uničevalnika dokumentov in električnega kabla.
−− Uničevalnika dokumentov med delovanjem ne puščajte brez
nadzora.
−− Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno
folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Z rokami ne segajte v reže.
−− Dolge lase držite stran od rež.
−− Kravate, šale, ohlapna oblačila in dolge ogrlice ali zapestnice
držite proč od rež.
−− Poskrbite, da v reže ne pridejo aerosoli.
−− Ko zgoščenke vstavljate v režo, jih držite za skrajni zunanji rob.
Prepričajte se, da nimate prstov v luknji na sredini zgoščenke.
Na ta način se lahko poškodujete, ko vstavljate zgoščenko.
30

Varnost

−− Uničevalnik dokumentov postavite v bližino ustrezno montirane vtičnice. Vtičnica mora biti prosto dostopna.
−− Z ustreznim orodjem (npr. krtačo) redno odstranjujte zrezani
papir in ostanke kreditnih kartic in zgoščenk s spodnje strani
rezalnega mehanizma.
−− Izklopite uničevalnik dokumentov in izvlecite električni kabel,
preden boste praznili zbiralnik.
−− Ko odstranite zbiralnik, so ostra in koničasta rezila rezalnega
mehanizma prosta. Bodite previdni.
−− Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče
spotakniti.
−− Uničevalnik dokumentov uporabljajte samo, če je v celoti in
pravilno montiran.
−− Nikoli ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi čiščenja ali shranjevanja.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko
pride do poškodb na uničevalniku dokumentov.
−− Uničevalnik dokumentov naj ne deluje več kot 3 minute neprekinjeno. Naprava se naj najprej ohladi na sobno temperaturo,
preden jo znova začnete uporabljati.
−− V reže ne mečite pisarniških sponk ali sponk za spenjač.
−− Če se naprava aktivira z ustreznim senzorjem za prepoznavanje,
se začneta vrteti oba rezalna mehanizma. Prepričajte se, da se v
neposredni bližini neuporabljene reže ni nobenih predmetov.
−− Zrezanega papirja v zbiralniku ne tlačite z rokami ali nogami.
Zaradi pritiska bi lahko poškodovali zbiralnik.
−− V režo za papir / kreditne kartice ne vtikajte drugih predmetov
kot papirja ali kreditnih kartic.
−− V režo za zgoščenke ne vtikajte drugih predmetov kot zgoščenk.
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Preverite uničevalnik dokumentov in vsebino kompleta

−− V režo vstavite vedno le eno zgoščenko ali kreditno kartico.
Sicer lahko nepopravljivo poškodujete rezalni mehanizem.
−− Zbiralnik praznite v rednih presledkih. Če je zbiralnik preveč
poln, obstaja nevarnost, da razrezan papir in ostanki kreditnih
kartic ter zgoščenk od spodaj potegne v posamezni rezalni
sistem.

Preverite uničevalnik dokumentov in vsebino
kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugim koničastim
predmetom niste previdni, lahko hitro poškodujete uničevalnik
dokumentov.
−− Zato embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite uničevalnik dokumentov iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).
3. Preverite, ali so uničevalnik dokumentov in posamezni deli poškodovani. Če so, ne
uporabljajte uničevalnika dokumentov. Obrnite se na pooblaščeni servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Montaža
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko
pride do telesnih poškodb.
−− Uničevalnika dokumentov med montažo ne priklapljajte v
vtičnico.
−− Glavna enota uničevalnika dokumentov ima ostre robove. Pri
montaži uničevalnika dokumentov bodite zelo previdni.
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Začetek uporabe

1. Osnovno napravo 14 postavite na glavo, tako da spodnja stran gleda navzgor.
2. Kolesca 10 montirajte na desni strani in kolesca z ročicami za fiksiranje 11 na
levi strani osnovne naprave. Pritisnite kolesca navzdol v luknje osnovne naprave,
da se zaskočijo (glejte sliko B).
3. Ko namestite kolesca, obrnite osnovno napravo.
4. Glavno enoto 5 montirajte na osnovno napravo. Pritisnite glavno enoto močno
navzdol, da se zaskoči (glejte sliko C).
Ko se glavna enota zaskoči, zaslišite glasen klik na vsaki strani.
5. Montirajte zbiralnik za zgoščenke 12 v zbiralnik za papir / kreditne kartice 13
(glejte sliko D).
6. Potisnite zbiralnik za papir / kreditne kartice v osnovno napravo (glejte sliko E).
Zbiralnik za papir / kreditne kartice morate v celoti potisniti v osnovno napravo,
tako da zaslišite klik. To je znak, da se je varnostno stikalo 6 za normalno delovanje dezaktiviralo.
S tem ste uspešno montirali uničevalnik dokumentov. Prosimo, upoštevajte, da
glavna enota ni primerna za demontažo!

Začetek uporabe
1. Prepričajte se, da je uničevalnik dokumentov izključen (drsno stikalo 4 mora biti
v položaju OFF), preden ga priklopite v vtičnico.
2. Vtaknite električni kabel 1 v vtičnico.
3. Premaknite drsno stikalo v položaj AUTO.
Uničevalnik dokumentov je sedaj pripravljen na uporabo. Nahaja se v stanju
pripravljenosti.

Rezanje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Pri vstavljanju v režo držite papir na obeh straneh. Prepričajte
se, da vaši prsti ne pridejo preblizu reži.
−− Ko zgoščenke vstavljate v režo, jih držite za skrajni zunanji rob.
Prepričajte se, da nimate prstov v luknji zgoščenke. Na ta način
se lahko poškodujete, ko vstavljate zgoščenko.
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Rezanje

−− Ko kreditne kartice vstavljate v režo, jih držite za tanjši del. Prepričajte se, da vaši prsti ne pridejo preblizu reži.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko
pride do poškodb na uničevalniku dokumentov.
−− Uničevalnik dokumentov naj ne deluje več kot 3 minute
neprekinjeno. Naprava se naj najprej ohladi na sobno
temperaturo, preden jo znova začnete uporabljati.
−− V režo ne vstavljajte vlažnega papirja. Lahko se ovije okoli rezalnega mehanizma in povzroči zastoj.
−− V uničevalnik dokumentov ne vstavljajte papirja s pisarniškimi
sponkami. Tako lahko poškodujete rezalni mehanizem.
−− V režo nikoli ne vstavite več kot 10 listov papirja hkrati. Tako
lahko poškodujete rezalni mehanizem.
• Uničevalnik dokumentov ima varnostno stikalo 6 , ki v aktiviranem
stanju preprečuje delovanje uničevalnika dokumentov. Varnostno
stikalo se aktivira, ko zbiralnik za papir / kreditne kartice 13 ni v
celoti vstavljen v osnovno napravo 14 ali ko celoten uničevalnik
dokumentov dvignete za ročaja 7 . Ko se varnostno stikalo aktivira ali
dezaktivira, zaslišite klik.
• Uničevalnik dokumentov ima senzor za prepoznavanje
papirja / kreditnih kartic 9 in senzor za prepoznavanje zgoščenk 3 .
Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi, ko vstavite papir ali
kreditne kartice v sredino reže za papir / kreditne kartice 8 . Enako
velja, če v sredino reže za zgoščenke 2 vstavite zgoščenko.
Naprava samodejno potegne noter papir, kreditno kartico ali
zgoščenko, ko se aktivira ustrezni senzor za prepoznavanje.
Če vstavite pretanek papir (npr. papir za letalska pisma, kopirni papir
ali prosojni papir), se senzor za prepoznavanje papirja / kreditnih kartic
mogoče ne bo aktiviral. To je običajno in ni okvara. V tem primeru ne
vstavite posameznega, ampak več listov papirja. Pazite tudi, saj lahko
naprava pretanek papir nepravilno povleče in tako povzroči lažji zastoj
rezalnega mehanizma.
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Praznjenje zbiralnika

• Uničevalnik dokumentov se ob preobremenitvi samodejno izklopi, da
se preprečijo poškodbe motorja. Izklopite uničevalnik dokumentov
od električnega napajanja in počakajte, da se ohladi na sobno
temperaturo, preden ga boste zopet začeli uporabljati.
• Zaskočite ročico na kolescih z ročicami za fiksiranje 11 , da preprečite,
da bi se uničevalnik dokumentov med uporabo odkotalil stran.

Papir
−− Vstavite papir, ki ga želite razrezati, v sredino reže za papir / kreditne kartice 8
(glejte sliko F).
Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče papir noter.
Približno 1 do 2 sekundi po razrezu papirja se uničevalnik dokumentov samodejno
ustavi in preklopi v način pripravljenosti.

Zgoščenke
−− Potisnite zgoščenko, ki jo želite razrezati, v sredino reže za zgoščenke 2
(glejte sliko G).
Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče zgoščenko.
Približno 1 do 2 sekundi po razrezu zgoščenke se uničevalnik dokumentov
samodejno ustavi in preklopi v način pripravljenosti.

Kreditne kartice
1. Kreditno kartico držite pokonci.
2. Potisnite kreditno kartico v sredino reže za papir / kreditne kartice 8
(glejte sliko H).
Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče kreditno kartico noter.
Približno 1 do 2 sekundi po razrezu kreditne kartice se uničevalnik dokumentov
samodejno ustavi in preklopi v način pripravljenosti.

Praznjenje zbiralnika
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti.
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Zastoj papirja, zgoščenk ali kreditnih kartic

Da zagotovite ustrezno odstranjevanje odpadkov, režite kreditne kartice
samo takrat, ko v zbiralniku za papir / kreditne kartice ni razrezanega
papirja. Papir režite samo takrat, ko v zbiralniku za papir / kreditne kartice
ni razrezanih kreditnih kartic.
Redno praznite zbiralnik, da preprečite, da se ostanki papirja, kreditnih kartic ali
zgoščenk od spodaj potegnejo v rezalni mehanizem.
1. Izklopite uničevalnik dokumentov (drsno stikalo 4 v položaju OFF) in odklopite
električni kabel 1 .
2. Izvlecite zbiralnik za papir / kreditne kartice 13 iz osnovne naprave 14
(glejte sliko I).
3. Vzemite zbiralnik za zgoščenke 12 iz zbiralnika za papir / kreditne kartice.
4. Ločeno izpraznite zbiralnik za papir / kreditne kartice in zbiralnik za zgoščenke.
5. Vstavite zbiralnik za zgoščenke nazaj v zbiralnik za papir / kreditne kartice in vstavite tega nazaj v osnovno napravo.
Zbiralnik za papir / kreditne kartice morate v celoti potisniti v osnovno napravo,
tako da zaslišite klik. To je znak, da se je varnostno stikalo 6 za normalno delovanje dezaktiviralo.

Zastoj papirja, zgoščenk ali kreditnih kartic
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Za odpravljanje zastoja zgoščenk, kreditnih kartic ali papirja
načeloma ne uporabljajte nobenih predmetov. V reže ne
vstavljajte nobenih predmetov, npr. noža ali škarij itd.
Zastoj odpravite na naslednji način:
1. Premaknite drsno stikalo 4 v položaj REV. Uničevalnik dokumentov teče v nasprotno smer.
2. Papir, kreditno kartico ali zgoščenko bo naprava izvrgla skozi ustrezno režo.
3. Preden boste uničevalnik dokumentov znova zagnali, počakajte, da se ohladi na
sobno temperaturo.
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Pri neuporabi

Pri neuporabi
Če uničevalnika dokumentov dalj časa ne nameravate uporabljati, upoštevajte
sledeče:
1. Premaknite drsno stikalo 4 v položaj OFF.
2. Odklopite električni kabel 1 iz vtičnice.

Čiščenje in vzdrževanje
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Nepravilno upravljanje lahko privede do električnega udara.
−− Pred čiščenjem vedno izklopite uničevalnik dokumentov in
odklopite električni kabel.
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilno čiščenje uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Uničevalnik dokumentov se med delovanjem segreje. Preden
čiščenjem počakajte, da se uničevalnik dokumentov popolnoma ohladi.
−− Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti.
−− Nikoli ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi
čiščenja ali shranjevanja.
OBVESTILO!
Nevarnost električnega kratkega stika!
Če v ohišje zaide voda, lahko pride do kratkega stika.
−− Poskrbite, da v ohišje ne steče voda ali kakšne druge tekočine.
−− Uničevalnika dokumentov in električnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
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Shranjevanje

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko
pride do poškodb.
−− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno.
V nasprotnem primeru lahko poškodujete površine uničevalnika dokumentov.
1. Pomaknite drsno stikalo 4 v položaj OFF in odklopite električni kabel 1 iz
vtičnice.
2. Zunanjost uničevalnika dokumentov lahko očistite s suho ali rahlo navlaženo krpo
in nato počakate, da se vsi deli temeljito posušijo.
3. Da zagotovite nemoteno delovanje, s spodnje strani glavne enote 5 redno previdno odstranjujte ostanke papirja in kreditnih kartic ali zgoščenk. Za to uporabite
primerno orodje (npr. krtačo). Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti. Nikoli
ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi čiščenja.

Shranjevanje
1. Očistite uničevalnik dokumentov (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“).
2. Uničevalnik dokumentov shranite na čistem in suhem mestu. Nikoli ne
demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi shranjevanja.
3. Otroci se ne smejo približevati uničevalniku dokumentov.

Odpravljanje težav
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Če uničevalnik dokumentov popravljate sami ali pri popravilih
uporabljate neustrezne nadomestne dele, obstaja večja nevarnost,
da pride do električnega udara.
−− V nobenem primeru ne odpirajte ohišja uničevalnika
dokumentov. Popravila raje prepustite usposobljenim
strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis.
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Odpravljanje težav

V primerih samostojno izvedenih popravil ali nepravilnega
načina uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki
zavrnjeni.
Nekatere težave utegnejo biti posledica majhnih motenj, ki jih lahko odpravite
sami. Pri tem upoštevajte navodila v spodnji tabeli. Če vam težave ne uspe odpraviti
s pomočjo spodnje tabele, se obrnite na poprodajno podporo. Uničevalnika
dokumentov ne popravljajte sami.
Težava

Vzrok

Rešitev

Uničevalnik
dokumentov se med
delovanjem izklopi.

Uničevalnik dokumentov je
preobremenjen.

Izklopite uničevalnik
dokumentov in odklopite
električni kabel. Naprava
se naj ohladi na sobno
temperaturo, preden jo
znova začnete uporabljati.

Pri vstavljanju papirja
se uničevalnik
dokumentov ne zažene.

Morebiti ste papir vstavili
poševno. Zato se senzor za
prepoznavanje ni aktiviral.

Pravilno vstavite papir v
režo.

Papir je pretanek,
premehek ali preveč
zmečkan, da bi se senzor za
prepoznavanje zanesljivo
aktiviral.

1. Drsno stikalo
pomaknite v položaj
REV in povlecite papir
iz reže.
2. Zgladite papir in ga
ponovno vstavite.

Nastane zastoj papirja.

Morebiti ste v uničevalnik
dokumentov vstavili preveč
listov hkrati.

Drsno stikalo pomaknite v
položaj REV, da odpravite
zastoj.

Uničevalnik
dokumentov se ne
zažene.

Varnostno stikalo je
aktivirano.

Prepričajte se, da je glavna
enota pravilno nameščena
na osnovno napravo.
Prepričajte se, da zbiralnik
za papir / kreditne kartice
v celoti vstavite v zbiralnik
za zgoščenke, tako zaslišite
klik.
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Izdelek:

PBS 14

Številka izdelka:

93849

Barva:

Bela / črna

Vhodna napetost:

220–240 V AC / 50 Hz

Nazivna moč:

300 W; 1,3 A

Razred zaščite:

II

Varnostni razred:

4 (v skladu z DIN 66399)

Teža:

prib. 5 kg

Mere (Š × G × V):

340 × 210 × 445 mm

Delovna širina:

220 mm (DIN A4)

Metoda rezanja:

križni rez

Hitrost rezanja:

približno 2 m / minuto za en list z 80 g / m²
približno 1,5 m / minuto za deset listov z 80 g / m²
približno 1 m / minuto za eno kreditno kartico
približno 3,5 m / minuto za eno zgoščenko

Prostornina zbiralnika:

14 litrov (papir / kreditne kartice)
0,8 litra (zgoščenke)

Maks. zmogljivost rezanja na cikel:

10 listov (80 g / m²), 1 kreditna kartica, 1
zgoščenka

Mere traku:

5 × 16 mm

Neprekinjeno delovanje:

3 min

Čas delovanja v praznem teku:

60 min

Decibeli:

pribl. 70 dB

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na
garancijskem listu.
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Odlaganje med odpadke

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko
in karton oddajte med odpadni papir, folijo pa med ustrezne odpadke
za recikliranje.

Odlaganje starih naprav med odpadke
(Velja znotraj Evropske unije in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje
sekundarnih surovin.)
Starih naprav ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke!
Ko uničevalnika dokumentov ne boste mogli več uporabljati, ga odstranite v
skladu s predpisi, ki veljajo za odlaganje med odpadke v vaši mestni četrti ali
občini. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno
odstranjene in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Električne
naprave so zato označene s tukaj prikazanim simbolom.
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