Használati
útmutató

IRATMEGSEMMISÍTŐ
AUTOMATIKUS BEHÚZÁSSAL

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-szervizpont.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

Automata papírbehúzó nyílás (max. 50 lap, A4, 80 g / m2)

2

Hálózati kábel

3

Tolóka

4

Kézi papírbehúzó nyílás (max. 7 lap, A4, 80 g / m2) / bankkártya behúzó nyílás

5

Tolókapcsoló (AUTO / OFF / REV)

6

Zárható fedél / papírtámasz

7

Vágófej

8

Biztonsági érintkező (belül található)

9

Vágófej markolata, 2 db

10 Gyűjtőtartály
11

Telítettség-érzékelő (belül található)

12

Vágószerkezet (belül található)

13 Ürítésjelző LED-lámpa ( ) / túlhevülést jelző LED-lámpa (

)

14 Üzemjelző LED-lámpa (POWER) / túlterhelést jelző LED-lámpa ( )
15 Érzékelő helyzetét jelölő nyíl, 2 db
16 Nyitható fedél (vágófej)
17

Papírérzékelő (belül található)

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató az automatikus behúzással rendelkező iratmegsemmisítőhöz tartozik (a továbbiakban mint „iratmegsemmisítő”); és fontos információkat tartalmaz a használatba vételével, illetve a kezelésével
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. Ha az iratmegsemmisítőt továbbadja, feltétlenül
adja át a használati útmutatót is. A használati útmutató PDF formátumban is letölthető
a www.protel-service.de weboldalról.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, az iratmegsemmisítőn és a csomagoláson a következő
jelöléseket használtuk.
A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár
halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!
ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt
jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy
közepesen súlyos 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 vonatkozó közösségi előírását.
A szimbólum azt jelöli, hogy a termék gyártási módja a II. érintésvédelmi
osztálynak felel meg (kettős szigetelésű). A terméket nem igényel biztonsági csatlakozást az (elektromos) földeléshez.
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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.
Fontos biztonsági utasítások.
Az iratmegsemmisítő első használata előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.
Ne tegyen 50 lapnál (A4, 80 g / m2) többet az automata papírbehúzó
nyílásba!
Ne tegyen 7 lapnál (A4, 80 g / m2) többet a kézi papírbehúzó nyílásba!
Egy aprítási folyamat során mindig csak egy bankkártyát tegyen a
bankkártya behúzó nyílásba!
Ne nyúljon a kezével a papírbehúzó nyílásokba!
Tartsa távol a papírbehúzó nyílásoktól a lelógó ruhadarabokat, például
nyakkendőt, sálat!
Ne engedje, hogy gyermekek az iratmegsemmisítővel játsszanak.
Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön semmilyen lelógó kiegészítő
(pl. nyaklánc) a papírbehúzó nyílások közelébe.
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön gemkapocs, tűzőkapocs vagy ahhoz
hasonló tárgy az iratmegsemmisítő papírbehúzó nyílásaiba.
Tartsa távol a hosszú, nyitva hordott hajat a papírbehúzó nyílásoktól!
8
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Ne használjon az iratmegsemmisítő közelében spray-t vagy aeroszolt!
Soha ne használja egyidejűleg az automata és a kézi papírbehúzó /
bankkártya behúzó nyílásokat! A papírbehúzó nyílásokba legfeljebb a
kapacitásuknak megfelelő mennyiségű papírt tegyen.
A gyűjtőtartály űrtartalma 21 liter. Ennek elérésekor az iratmegsemmisítő automatikusan leáll.
Az iratmegsemmisítő nem alkalmas folyamatos üzemeltetésre! A
folyamatos üzemelés okozta túlhevülés esetén az iratmegsemmisítő
magától lekapcsol. A kézi papírbehúzó nyílást legfeljebb 3 percig, az
automata papírbehúzó nyílást pedig legfeljebb 7 percig használja.
A vágófej kinyitásához nyomja össze a tolókákat egyenletesen.

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
Az iratmegsemmisítőt kizárólag papír 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. Az iratmegsemmisítő nem
gyermekjáték.
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.
9
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−− 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 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.
10
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−− A hálózati kábelt ne törje meg és ne rakja éles felületre.
−− Na hajlítsa meg a hálózati kábelt és 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
csatlakozót, ha nem használja, ha tisztítja, vagy ha valamilyen
hibát észlel rajta.
−− Az elosztó vagy hosszabbító kábel is rendelkezzen védőérintkezővel.
−− Működés közben ne végezzen semmilyen más tevékenységet
az iratmegsemmisítőn (pl. tisztítás).
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.
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−− Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak az iratmegsemmisítővel. Nem játékszer.
−− Ne engedje, hogy gyerekek használják az iratmegsemmisítőt.
Tartsa távol a gyermekeket az iratmegsemmisítőtől és a hálózati kábeltől.
−− Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül az iratmegsemmisítőt.
−− Tartsa távol a háziállatokat az iratmegsemmisítőtől.
−− 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 a behúzó nyílásokba.
−− Ne kerüljön hosszú haj a behúzó nyílások közelébe.
−− Ne kerüljön nyakkendő, sál, bő ruházat, hosszú nyaklánc vagy
karkötő a behúzó nyílások közelébe.
−− Tartsa távol az aeroszolt a behúzó nyílásoktól.
−− 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 vágószerkezet alsó feléről az összeaprított papírt,
valamint CD és bankkártya-maradványokat.
−− Mindig kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt és húzza ki a hálózati
csatlakozót, mielőtt a gyűjtőtartályt kiürítené.
−− Miután kihúzta a gyűjtőtartályt a helyéről, a vágószerkezet
éles, hegyes részei szabadon vannak. Legyen óvatos.
12
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−− 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 jól hozzáférhető, vízszintes, száraz,
hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne tegye az
iratmegsemmisítőt a munkafelület szélére vagy peremére.
−− Óvja az iratmegsemmisítőt a közvetlen napsugárzástól.
−− Soha ne tegye az iratmegsemmisítőt forró felületre vagy
annak közelébe (pl. tűzhelylap, fűtőcsövek, stb.).
−− Ne érintse a hálózati kábelt forró dolgokhoz.
−− Megszakítás nélkül ne használja az iratmegsemmisítőt 3 percnél (kézi papírbehúzáskor) vagy 7 percnél (automatikus papírbehúzáskor) hosszabban. Először hagyja szobahőmérsékletre
lehűlni, mielőtt újra üzembe venné.
−− Ne dobjon gemkapcsot vagy tűzőkapcsot a behúzó nyílásokba.
−− Ne préselje össze kézzel vagy lábbal a gyűjtőtartályban található, összeaprított papírt. A gyűjtőtartály a nyomás hatására
megsérülhet.
−− Papíron és bankkártyán kívül semmilyen más tárgyat ne dugjon a papír és bankkártya behúzó nyílásba.
−− Egyszerre mindig csak egy bankkártyát dugjon a behúzó
nyílásba. Egyéb esetben a vágószerkezetben maradandó
károk keletkezhetnek.
13
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−− Rendszeres időközönként ürítse ki a gyűjtőtartályt. Ha a gyűjtőtartály túlságosan megtelt, fennáll a veszélye, hogy az aprító
rendszer alulról behúzza a felaprított papírt és bankkártya
maradványokat.
−− Ne tegye ki az iratmegsemmisítőt magas hőmérsékletnek
(fűtés, stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső, stb.).
−− Csak szobahőmérsékleten (kb. 10–25 °C) használja az iratmegsemmisítőt.
−− Soha ne töltsön folyadékot az iratmegsemmisítőbe.
−− Ne üljön rá az iratmegsemmisítőre, és ne tegyen rá semmilyen
tárgyat.
−− Ha az iratmegsemmisítő műanyag részein repedés, hasadás
vagy deformáció látható, ne használja tovább. A termék sérült
alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Első használatba vétel
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. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés az iratmegsemmisítőn vagy az alkatrészein. Ha
sérülést lát az iratmegsemmisítőn, ne használja. Ez esetben keresse fel a vásárlás
helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási
adatlapon megadott szervizcímen.
14
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Szerelés
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen használata sérülésekhez,
balesethez vezethet.
−− Szerelés közben ne csatlakoztassa az aljzatba az iratmegsemmisítőt.
−− Az iratmegsemmisítő vágófején hegyes élek vannak. Az
iratmegsemmisítő összeszerelésekor legyen nagyon óvatos.
1. Vegye ki óvatosan a vágófejet 7 és a gyűjtőtartályt 10 a csomagolásból.
Vegye figyelembe, hogy a vágófej alján a telítettség-érzékelő 11 található.
Mindig különösen óvatosan tegye le a vágófejet. Ellenkező esetben a telítettségérzékelő megsérülhet vagy letörhet!
2. Az első használatbavétel előtt mindenképp távolítsa el a szállítás biztosítására
használt piros ragasztószalagot a telítettség-érzékelőről. A telítettség-érzékelő
lefelé kell álljon.
3. Majd a vágókés karton borítását a vágófej alatt távolítsa el.
• FIGYELMEZTETÉS! Az iratmegsemmisítő vágókése nagyon éles.
Soha ne fogja meg a vágókést. Az sérülést okozhat.
• A vágófej gyűjtőtartályba helyezése előtt el kell távolítani a piros
ragasztószalagot és a kartonborítást.
4. Tegye rá a gyűjtőtartályra a vágófejet.
A vágófejet mindig a vágófej 9 markolatánál fogva szállítsa.
Ellenőrizze, hogy a biztonsági érintkező 8 a gyűjtőtartály hátoldalán erre
kialakított vágatban legyen. Ha a vágófej helyesen illeszkedik a gyűjtőtartályra,
egy halk kattanást fog hallani.
5. Végül hajtsa fel a zárható fedelet 6 , ami egyidejűleg papírtámasz is.
Az iratmegsemmisítő összeszerelése ezzel kész.
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Üzembe helyezés

Üzembe helyezés
1. Győződjön meg róla, hogy az iratmegsemmisítő ki van kapcsolva (a tolókapcsoló 5
az OFF állásban), mielőtt csatlakoztatja a hálózati aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt 2 a hálózati aljzatba.
3. A tolókapcsolót állítsa az AUTO állásba.
Ekkor az üzemjelző LED-lámpa (POWER) 14 zölden világítani kezd, az iratmegsemmisítő pedig üzemkész.

Az iratmegsemmisítő használata
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Amennyiben valamilyen tárgy (ruhaujj, nyakkendő, stb.)
véletlenül kerül a papírbehúzó nyílásokba, azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót.
−− A behúzó nyílásba vezetéskor mindkét kezével tartsa erősen
a papírt. Figyeljen, hogy ujjai ne kerüljenek túl közel a behúzó
nyíláshoz.
−− A bankkártyát a keskeny oldalánál fogva vezesse a behúzó
nyílásba. Figyeljen, hogy ujjai ne kerüljenek túl közel a behúzó
nyíláshoz.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Az iratmegsemmisítőben szakszerűtlen használattal kárt tehet.
−− Az iratmegsemmisítőt kizárólag rövid idejű használatra tervezték, folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas. Az iratmegsemmisítő túlhevülésének elkerülése érdekében tartsa be a legfeljebb 3 perces üzemidőt (kézi papírbehúzás) és a legfeljebb
7 perces üzemidőt (automata papírbehúzás) követő 60 perces
pihentetési időt.
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−− Nedves papírt ne tegyen a behúzó nyílásba. Rácsavarodhat a
vágószerkezetre és elakadást okozhat.
−− Ne dugjon gemkapoccsal együtt papírt az iratmegsemmisítőbe. Károsodhat a vágószerkezet.
−− A motor túlterhelésének elkerüléséhez ne tegyen több, mint
50 lapot (80 g / m2) az automata papírbehúzó nyílásba, sem
több, mint 7 lapot (80 g / m2) a kézi papírbehúzó nyílásba.
−− Kerülje a motor túlterhelését, ezért soha ne használja egyidejűleg a kézi és az automatikus papírbehúzó nyílásokat.
−− Bankkártyákat mindig egyesével semmisítsen meg.
−− Ne aprítson a készülékkel A4 formátumnál nagyobb papírt
vagy leporellót.
−− A bankkártyánál kisebb papírdarabokat soha ne tegyen a kézi
papírbehúzó nyílásba.
−− A5-ös szabványnál kisebb papírdarabokat soha ne tegyen az
automata papírbehúzó nyílásba.
−− Távolítsa el a tűző-, gemkapcsokat és hasonló tárgyakat, mielőtt belekezd az aprítási műveletbe.
−− Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a motor kikapcsol a túlterhelés miatt. Győződjön meg róla, hogy a tolókapcsoló az OFF
pozícióban áll. Hagyja, hogy a motor kb. 60 perc alatt szobahőmérsékletűre hűljön, mielőtt visszadugja a hálózati csatlakozót
a konnektorba. Azután folytathatja a használatát.
• Az iratmegsemmisítőben található egy biztonsági érintkező 8 ,
amely aktív állapotban az iratmegsemmisítő működését leállítja. A
biztonsági érintkező aktív állapotba kerül, ha a vágófej 7 nincs
helyesen a gyűjtőtartályba 10 illesztve. A biztonsági érintkező beés kikapcsolódását egy kattanó hang kíséri.
• A papírbehúzó nyílások ( 1 és 4 ) bal oldalán és az érzékelő helyzetét jelölő nyilak 15 magasságában található a papírérzékelő 17 ,
amely a befűzött papírt érzékeli és az iratmegsemmisítő vágószerkezetét aktiválja. Ezért a kisebb méretű papírokat mindig a papírbehúzó nyílás bal széléhez igazítva helyezze be (legkisebb méret: bankkártya, 85,60 mm × 53,98 mm).
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Automata papírbehúzó nyílás
Az automata papírbehúzó nyíláson 1 keresztül Ön egyszerre akár 50 lapot is
(min. A5, max. A4 méretű, 80 g / m2) megsemmisíthet.
−− Vezessen be legfeljebb 50 lap papírt balra igazítva a hátsó, automatikus papírbehúzó nyílásba (lásd B ábra).
A papírtámasz 6 lehetővé teszi a papír biztonságos bejutását anélkül, hogy
Önnek azt tartania kellene a vágási folyamat alatt.
−− Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, és behúzza a papírt. A vágási
folyamat 7–10 másodperces késleltetéssel kezdődik.
A papír feldolgozása után mintegy 1–2 másodperccel az iratmegsemmisítő automatikusan leáll és készenléti üzemmódba vált.

Kézi papírbehúzó nyílás
A kézi papírbehúzó nyíláson 4 keresztül egyszerre akár 7 lapot is megsemmisíthet
(min. méret: bankkártya, max. méret: A4 méretű, 80 g / m2 súlyú papír).
−− Vezessen be legfeljebb 7 lap papírt balra igazítva az elülső, kézi papírbehúzó
nyílásba (lásd C ábra).
−− Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, és behúzza a papírt.
A papír feldolgozása után mintegy 1–2 másodperccel az iratmegsemmisítő automatikusan leáll és készenléti üzemmódba vált.

Bankkártya behúzó nyílás
Az iratmegsemmisítő bankkártya behúzó nyílásába 4 vágási folyamatonként mindig csak egy bankkártyát tud bevezetni.
−− A bankkártyát mindig hosszirányban vezesse be a bankkártya behúzó nyílásba
(lásd D ábra).
A bankkártya behúzó nyílásán található, az érzékelő helyzetét 15 jelölő nyíl mindig a bankkártya közepére kell mutasson. Itt található a bankkártyák feldarabolásáért felelős érzékelő.
−− Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, és behúzza a bankkártyát.
A bankkártya feldolgozása után mintegy 1–2 másodperccel az iratmegsemmisítő
automatikusan leáll és készenléti üzemmódba vált.
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A gyűjtőtartály kiürítése
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Soha ne érjen az ujjaival a vágószerkezethez.
A szakszerű hulladékkezelés biztosítása érdekében csak akkor semmisítsen meg bankkártyát, ha a gyűjtőtartályban tartályban nem található
feldolgozott papír. Papírt csak akkor semmisítsen meg, ha a gyűjtőtartályban nem található feldolgozott bankkártya.
A gyűjtőtartály rendszeresen ürítésével elkerülheti, hogy a vágószerkezet alulról
beránthassa a papír- vagy bankkártya maradványokat.
1. Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt (tolókapcsoló 5 OFF helyzetbe) és húzza ki a
hálózati kábelt 2 a hálózati aljzatból.
2. Emelje le a vágófejet 7 a gyűjtőtartályról 10 .
3. Ürítse ki a gyűjtőtartályt.
4. Tegye vissza a vágófejet a gyűjtőtartályra.
A vágófejet teljesen be kell tolni az gyűjtőtartályba, amíg kattanó hangot nem hall.
Ez jelzi, hogy a biztonsági érintkező 8 a normál üzemmódhoz kikapcsolt.

Papír- és bankkártya-torlódás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.
−− Alapvetően ne használjon semmilyen tárgyat az elakadt bankkártya vagy papír megemeléséhez. Ne dugjon semmilyen
tárgyat, például kést, ollót, stb. az behúzó nyílásokba.
Elakadás megszüntetése:
1. A tolókapcsolót 5 állítsa a REV helyzetbe. Az iratmegsemmisítő ekkor visszafelé
jár.
2. A készülék a papírt vagy a bankkártyát a megfelelő nyíláson dobja ki.
3. Hagyja szobahőmérsékletre hűlni az iratmegsemmisítőt, mielőtt újra elindítaná.
19

Hibajelző LED-lámpák

Hibajelző LED-lámpák
Az iratmegsemmisítő hibajelző LED-lámpákkal felszerelt. A LED-lámpák valamelyikének felvillanása az iratmegsemmisítő meghibásodását jelzi.
Hiba

Ok

Elhárítás

A túlterhelést jelző
LED-lámpa 14 ( )
pirosan felvillan. Az
iratmegsemmisítő
automatikusan leáll.

Túl sok papír
vagy egynél
több bankkártya
került egyszerre a
vágószerkezetbe.

A tolókapcsolót 5 állítsa a REV
helyzetbe. A vágószerkezet 12
hátramenetben jár és visszatolja
a papírbehúzó nyíláson keresztül
a papírt.
Csökkentse a papír mennyiségét
és kapcsoljon újra az AUTO
állásba.

A kézi és az automata
papírbehúzó nyílás
egyszerre volt
használatban.

A tolókapcsolót tegye OFF
helyzetbe, és húzza ki a hálózati
kábelt 2 a hálózati aljzatból.
Nyissa ki a vágófejet 7 a
tolókával 3 és távolítsa el
ezután kézzel a maradék papírt
(lásd „A vágószerkezet tisztítása”
fejezet).

A túlhevülést jelző
LED-lámpa 13 (
)
pirosan felvillan. Az
iratmegsemmisítő
automatikusan leáll.

A kézi papírbehúzó
nyílás 4 3 percnél
hosszabban volt
használatban vagy az
automata papírbehúzó
nyílás 1 7 percnél
hosszabban volt
használatban.

A tolókapcsolót tegye OFF
helyzetbe és húzza ki a hálózati
kábelt a hálózati aljzatból. Az
iratmegsemmisítőt legalább
60 perc pihenőidő leteltével
használja újra.

Az ürítésjelző LEDlámpa 13 ( )
kéken felvillan. Az
iratmegsemmisítő
automatikusan leáll.

A gyűjtőtartály 10
elérte a maximális
telítettséget.

A tolókapcsolót tegye OFF
helyzetbe és húzza ki a hálózati
kábelt a hálózati aljzatból. Emelje
le a vágófejet a gyűjtőtartályról.
Tegye az összegyűjtött papírt a
papírhulladékba.
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Ha nem használja
Ha az iratmegsemmisítőt huzamosabb időn keresztül nem fogja használni, akkor az
alábbi módon járjon el:
1. Állítsa a tolókapcsolót 5 az OFF állásba.
Az üzemjelző LED-lámpa (POWER) 14 kialszik.
2. Húzza ki a hálózati kábelt 2 a hálózati aljzatból.

Tisztítás és ápolás
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.
ÉRTESÍTÉS!
Rövidzárlat veszélye!
A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot
okozhat.
−− Ügyeljen arra, hogy sem víz, sem más folyadék ne kerüljön a
házba.
−− Az iratmegsemmisítőt és a hálózati kábelt sose merítse vízbe
vagy más folyadékba.
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ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet.
−− Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, éles vagy fém tisztítóeszközt, mint pl. kést, kemény
kaparót és más hasonló tárgyakat. Ezek kárt tehetnek az iratmegsemmisítő felületében.

A ház tisztítása
1. A tolókapcsolót 5 tegye OFF helyzetbe és húzza ki a hálózati kábelt 2 a
hálózati aljzatból.
2. Az iratmegsemmisítő külsejének tisztításához száraz vagy enyhén benedvesített
és kicsavart törlőkendőt használjon, majd hagyja alaposan megszáradni az összes
részét.

A vágószerkezet tisztítása
A zavarmentes működés biztosítása érdekében rendszeresen távolítsa el a hátramaradt papír- és bankkártya maradványokat óvatosan a vágószerkezetből 12 .
1. A tolókapcsolót 5 tegye OFF helyzetbe és húzza ki a hálózati kábelt 2 a hálózati aljzatból.
2. Nyissa ki a tolókák 3 segítségével a vágófej nyitható fedelét 16 . A fedél tartói
addig maradnak behúzva, amíg a tolókák össze vannak nyomva.
3. Hajtsa fel a vágófej nyitható fedelét. Most már hozzáfér a vágószerkezethez.
4. Távolítsa el az összes maradék papírt és bankkártya darabokat a vágószerkezetből.
Ehhez használjon a célnak megfelelő eszközt (pl. egy ecsetet). Soha ne érjen az
ujjaival a vágószerkezethez.
Ajánljuk, hogy vigyen fel némi speciális kenőolajat az iratmegsemmisítő vágószerkezetére. Ezzel meghosszabbíthatja a készülék élettartamát.
5. Végül nyomja össze a tolókákat újra, és tegye vissza a vágófej nyitható fedelét.
Figyeljen rá, hogy a vágófej nyitható fedélen található tartók újra a számukra az
iratmegsemmisítőn kialakított kivágásokba (bal és jobb oldalon is) visszailleszkedjenek. Ha a tolókákat elengedi, akkor a tartó visszaugrik a helyére a kivágásokba.
Figyeljen rá, hogy az iratmegsemmisítő nem indul, ha a vágófej nyitható fedele
nincs teljesen lezárva.
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Tárolás

6. Vegye le a vágófejet 7 a gyűjtőtartályról 10 .
7. Távolítson el minden maradék papírt és bankkártya darabot a vágószerkezet aljáról. Ehhez használjon a célnak megfelelő eszközt (pl. egy ecsetet). Soha ne érjen az
ujjaival a vágószerkezethez.
8. Tegye rá ismét a gyűjtőtartályra a vágófejet.
A vágófejet teljesen be kell tolni az gyűjtőtartályba, amíg kattanó hangot nem hall.
Ez jelzi, hogy a biztonsági érintkező 8 a normál üzemmódhoz kikapcsolt.
9. Csatlakoztassa a hálózati kábelt újra egy hálózati aljzathoz és állítsa a tolókapcsolót az AUTO állásba. Kezdheti a vágási folyamatot.

Tárolás
1. Tisztítsa meg az iratmegsemmisítőt (lásd a „Tisztítás és ápolás” című fejezetet).
2. Az iratmegsemmisítőt tiszta, száraz helyen tárolja. Soha ne tárolja az iratmegsemmisítőt hőforrás közelében.
3. Ne törje és ne nyújtsa meg a hálózati kábelt 2 .
4. Gyermektől tartsa távol az iratmegsemmisítőt.
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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. A
hibajelző LED-lámpák
/ ) egyike
( /
kigyullad.

Az iratmegsemmisítő
túlterhelt vagy túlhevült.

Lásd „Hibajelző LEDlámpák” fejezet.

A gyűjtőtartály 10 elérte a
maximális telítettséget.

Az iratmegsemmisítő
nem indul a papír
behelyezésekor.

Lehetséges, hogy a papírt
ferdén vezették be. Emiatt
a papírérzékelő 17 nem
aktiválódott.

Helyezze a papírt balra
igazítva a papírbehúzó
nyílásba 1 , 4 .

Papírelakadás áll fenn.

Talán több papírlapot
helyeztek egyszerre az
iratmegsemmisítőbe.

Állítsa a tolókapcsolót 5
REV állásba az elakadás
elhárításához.
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Műszaki adatok

Probléma

Ok

Megoldás

Nem indul az
iratmegsemmisítő.

A biztonsági érintkező 8
aktív állapotban van.

Győződjön meg róla,
hogy a vágófej 7
teljesen beleilleszkedik a
gyűjtőtartályba.

A vágófej nyitható fedele 16
nyitva van.

Győződjön meg róla, hogy
a nyitható fedél teljesen
le van zárva.

Műszaki adatok
A fogyasztási cikk típusa:

AFS 21-17

Cikkszám:

95622

Hálózati feszültség:

AC 220–240 V / 50 Hz

Teljesítményfelvétel:

350 watt; 1,5 A

Védelmi osztály:

II

Biztonsági osztály:

P-4 (DIN 66399 szerint)

Súly:

kb. 5,1 kg

Méretek (SZ × MÉ × MA):

321 × 263 × 444 mm

A gyűjtőtartály űrtartalma:

21 liter

Munkaszélesség:

220 mm (A4)

Kézi papírbehúzó nyílás:

hitelkártya-formátum A4-ig

Automata papírbehúzó nyílás:

A5 és A4

Vágás típusa:

keresztvágás

Vágási sebesség:

2,1 m / perc (max. 7 lap, A4, 80 g / m2)
3,5 m / perc (max. 1 lap, A4, 80 g / m2)

Vágási kapacitás (kézi):

max. 7 lap (80 g / m2), max. 1 bankkártya vágási
folyamatonként

Vágási kapacitás (automata):

max. 50 lap (80 g / m2) vágási folyamatonként

Vágási formátum:

4 × 36 mm

Névleges üzemidő (kézi):

3 perc

Névleges üzemidő (automata):

7 perc

Névleges pihentetési idő:

60 perc

Automatikus start / stop funkció:

igen

„REV” hátramenet funkció:

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

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Elhasznált készülékek leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
Amennyiben az iratmegsemmisítő használhatatlanná válik, azt a törvényi előírások szerint a felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási
hulladéktól, és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható
a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a
környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az
itt látható jelöléssel.
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