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1. Pakket inhoud
1x Opzet-Papierversnipperaar, 1x Bedieningshandleiding
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MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016

2. Beschrijving onderdelen van het apparaat

1

2

3

4

5
6

1 Schuifschakelaar REV/OFF/AUTO
2 READY/ON--lamp
3 Netsnoer

4 Uittrekbare rails voor het vastzetten
op de afvalbak

5 Invoersleuf voor papiersensor
6 Papiersenor

3. Technische gegevens
Model
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Werkbreedte
Snijvermogen per invoer
Snelheid
Snijpatroon
Snippergrootte
Diameter de afvalbak
Automatische start/stop functie
Retourfunctie REV
Nominale gebruiksduur
Nominale rustduur
Geluidsniveau
Netspanning
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse

MA 501-I
302 x 113 x 72 mm
0,90 kg
220 mm (DIN A4)
tot max. 6 vellen (80 g/m²)
2,2 m per minuut
stroken
6 mm snijbreedte
27,5 tot 37,5 cm
ja
ja
1 minuut
30 minuten
ca. 70 dB
AC 220-240 V / 50 Hz
190 Watt; 1,0 A
II

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016
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4. Algemene informatie
Deze handleiding hoort bij dit papierversnipperaar. Ze bevat belangrijke
informatie over de ingebruikname en de bediening.
Lees zorgvuldig deze handleiding en in het bijzonder de veiligheidsinstructies,
voordat u het papierversnipperaar in werking stelt. Het niet naleven van deze handleiding
kan tot ernstige verwondingen of beschadiging van het papierversnipperaar leiden.
Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Indien u het papierversnipperaar aan derden
leent, geef dan in elk geval ook de handleiding mee.

Toelichting bij de waarschuwingssymbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het papierversnipperaar of op de verpakking gebruikt.

LET OP! Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, tot de dood of ernstige
verwonding kan leiden.
Dit waarschuwingssymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële
schade.
TIP! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u nuttige, bijkomende informatie over de montage of het gebruik.

Dit symbool betekent dat u dit lamineerapparaat enkel na het lezen van
de handleiding mag bedienen.

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet worden afgevoerd
via het huisvuil.

Gebruik de documentenvernietiger alleen binnen.
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MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016

Steek geen vingers in de invoersleuf!

Hou dassen, sjaals en losse kleding, evenals lange halskettingen of
armbanden uit de buurt van de invoersleuf!

Geen speelgoed! Gebruik door kinderen alleen onder professionele
begeleiding.

Hou lange kettingen of soortgelijke sieraden uit de buurt van de invoersleuf!

Verwijder alle metalen onderdelen (nietjes, paperclips, enz.) van het papier.

Hou lang los haar uit de buurt van de invoersleuf!

Gebruik geen spuitbussen/sprays in de buurt van het apparaat.

Voer maximaal 6 blaadjes papier (80 g/m2) tegelijk in!

!

Algemeen waarschuwingsteken.

MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016
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5. Veiligheid

Normaal gebruik
De papiervernietiger is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen van papier. Hij is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik. Gebruik
de papiervernietiger alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als niet normaal gebruik en kan materiële schade of zelfs letsel veroorzaken.
De papiervernietiger is geen speelgoed. De fabrikant of verkoper is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door niet normaal of foutief gebruik.

Veiligheidsinstructies

−
−

−
−
−
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Gevaar voor elektrische schokken! Kortsluitingsgevaar!
Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning
kunnen leiden tot een elektrische schok of tot kortsluiting.
Sluit het apparaat uitsluitend binnenshuis aan op een
volgens voorschrift geïnstalleerd geaard 220-240V-stop		
contact.
Dit moet zich vlakbij het apparaat bevinden en gemakkelijk
toegankelijk zijn, zodat de stekker in geval van nood snel
uit het stopcontact kan worden getrokken. Ook andere
stekkers of verlengsnoeren moeten zowel geaard als
gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de stroom in geval 		
van nood kan worden afgesloten.
Gebruik het apparaat niet meer als het netsnoer, de
stekker of het apparaat zelf beschadigd is. Gevaar voor 		
letsel!
Als de stroomkabel van de papiervernietiger beschadigd
is, moet die door de fabrikant of diens klantenservice of
een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen.
Open het apparaat niet, maar laat reparaties over aan de
vakmensen. Ga daarvoor naar een reparatiedienst. Bij zelf
uitgevoerde reparaties, veranderingen, verkeerde
aansluiting of foutieve bediening is de aansprakelijkheid 		
en garantie niet geldig.
MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016

− Bij reparatie mogen alleen onderdelen worden gebruikt, 		
die overeen komen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. In de papiervernietiger bevinden zich
elektrische en mechanische onderdelen, die onontbeerlijk
zijn voor de bescherming tegen gevaren.
− De papiervernietiger mag niet worden gebruikt met een 		
externe tijdschakelaar of apart afstandsbedieningssysteem.
− Het apparaat mag niet in aanraking komen met water of 		
andere vloeistoffen. Kortsluitingsgevaar!
− Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Ook de standplaats
moet droog zijn.
− Voer geen andere werkzaamheden uit terwijl het apparaat
aan staat, zoals bijvoorbeeld reinigen.
– Gebruik uitsluitend geaarde verlengkabels. Sluit deze aan
een goed toegankelijk stopcontact aan, zodat de papier-		
vernietiger in geval van nood snel van het stroomnet kan
worden verwijderd.
– Raak de stekker nooit met vochtige handen aan.
– Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact, 		
maar pak hem altijd bij de stekker vast.
– Gebruik de stroomkabel nooit om het apparaat te dragen.
– Houd de papiervernietiger, de stekker en de stroomkabel
uit de buurt van vuur en hete oppervlaktes.
– Leg de stroomkabel zo dat u er niet over kunt struikelen.
– Vouw de stroomkabel niet op en leg hem niet over
scherpe randen.
– Gebruik de papiervernietiger alleen binnen. Gebruik het 		
nooit in vochtige ruimtes of in de regen.

MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016
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– Raak een elektrisch apparaat dat in het water gevallen is
nooit aan. Trek in dergelijke situaties direct de stekker uit 		
het stopcontact.
– Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de			
papiervernietiger kunnen steken.
– Als u geen zicht hebt op de papiervernietiger en hem niet
gebruikt, wanneer u hem reinigt of als een storing 			
optreedt, schakelt u de papiervernietiger altijd uit en trek
de stekker uit het stopcontact.
Let op! Gevaar voor letsel!
De papiervernietiger heeft binnenin ronddraaiende messen. Als iets in de messen terecht komt, kan dat leiden
tot ernstige verwondingen.
− Houd in elk geval loshangende kleding, haar, accessoires e.d.
buiten het bereik van de papierinname!

Let op! Risico’s voor kinderen en mensen met
beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten (bijvoorbeeld deels gehandicapte, oudere
mensen met een beperking van hun fysieke en
mentale capaciteiten) of gebrek aan ervaring en
kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).
− Dit papierversnipperaar kan door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder alsook door mensen met beperkte fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten of door mensen met
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, indien
ze onder toezicht staan en de bijhorende risico’s begrijpen.
Kinderen mogen niet met het papierversnipperaar spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en onder
houd uitvoeren.
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− Laat de papiervernietiger als hij in bedrijf is niet
onbeheerd. Voer geen andere werkzaamheden uit terwijl 		
het apparaat aan staat!
− Plastic zakken kunnen een risico vormen. Om 			
verstikkingsge vaar te vermijden, dient u de zak buiten het
bereik van baby’s en jonge kinderen te bewaren
− Houd het apparaat uit de buurt van huisdieren.
− Wijs ook andere gebruikers op de gevaren!
Let op! Gevaar voor beschadiging!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan tot
beschadigingen leiden.
– Zet de papiervernietiger nooit op of in de buurt van hete		
oppervlaktes (bijv. kookplaten of verwarming etc.).
– Zet de papiervernietiger op een vlakke, droge en voldoende stabiele ondergrond. Let er op dat de papiervernietiger niet kan omvallen.
– Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met warme		
onderdelen.
– Stel de papiervernietiger nooit bloot aan direct zonlicht, 		
hoge temperaturen of weersinvloeden.
− Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingselementen en stel het niet bloot aan direct invallend zonlicht.
− Giet nooit vloeistoffen in de papiervernietiger.
− Ga niet op de papiervernietiger zitten en leg geen
voorwerpen op het apparaat.
− Gebruik de papiervernietiger niet meer als de kunststofonderdelen van de papiervernietiger barsten vertonen
of zijn vervormd. Vervang beschadigde onderdelen alleen
door passende originele vervangende onderdelen.

MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016
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6. Eerste gebruik

Papierversnipperaar en levering controleren
LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een
scherp mes of een ander scherp voorwerp, kunt u de
papiervernietiger beschadigen.
− Wees daarom voldoende voorzichtig bij het openen!
1. Haal de papiervernietiger uit de verpakking en controleer of er zichtbare schade is
aan de papiervernietiger of aan onderdelen daarvan. Als dat het geval is, gebruik de
papiervernietiger dan niet. Neem contact op met de klantenservice van de fabrikant,
die vermeld is op de garantiekaart.
2. Controleer of de levering volledig is (zie levering, pagina 2).

7. Bediening van het apparaat

–
–
–

–
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LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Onjuist gebruik van de papiervernietiger kan leiden
tot schade aan de motor of aan de rollen aan de binnenkant.
Vermijd overbelasting van de motor door niet meer dan 6
vellen papier (80g/m2) tegelijk in te voeren in de
toevoergleuf.
Versnipper geen grotere formaten dan DIN A4 of ketting		
formulieren.
Trek de stekker uit het stopcontact als de motor vanwege
over belasting uitgeschakeld wordt. Controleer of de
schuifknop op OFF staat. Laat de motor ca. 30 minuten op
kamertemperatuur afkoelen, voor u de stekker weer in het
stopcontact steekt.
Daarna kunt u doorgaan met werken.
Verwijder nietjes en paperclips e.d. voor u het papier gaat
vernietigen.

MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016

Kort gebruik:
- De papiervernietiger is uitsluitend bedoeld voor kort gebruik en niet voor
langdurig gebruik. Las na een gebruik van maximaal 1 minuten een rusttijd
van 30 minuten in, om oververhitting van de papiervernietiger te vermijden.
-

Voorkom in het algemeen een overbelasting van de motor, wanneer u bijvoorbeeld
meer papier invoert dan is aangegeven. Dit kan resulteren in andere defecten, zoals
bijv. aan de interne rollen.

1. Plaats het apparaat op een door u gekozen ronde afvalbak (passend voor diameter
van 27,5 tot 37,5 cm).
2. Trek zo nodig de rail uit om het apparaat vast te zetten 4 en plaats het apparaat op
een door u gekozen ronde afvalbak.
3. Zorg ervoor dat de papierversnipperaar goed en stevig op de afvalbak is geplaatst.
4. Sluit het apparaat vervolgens met de netstekker 3 aan op een stopcontact.

8. AUTO-instelling gebruiken
Met de auto-instelling kunt u papier versnipperen.
1. Zet de schuifschakelaar 1 in de stand AUTO. De READY/ON-lamp 2 licht groen op
en het apparaat is gereed.
2. Voer het papier door de invoersleuf 5 in het snijwerk. Let erop dat u het papier
recht en in het midden invoert. Verwijder voor het invoeren alle metalen onderdelen
(nietjes, paperclips, enz.) van het papier.
In het midden van de inlaatsleuf bevindt zich een sensor 6 , die geactiveerd wordt
zodra u papier invoert. Voer daarom kleinere papierformaten altijd in het midden in.
Staat de schuifschakelaar op AUTO, dan schakelt het apparaat zichzelf automatisch
uit zodra het papier is doorgevoerd.
3. Wanneer u het apparaat niet meer nodig hebt, zet u de schuifschakelaar in de stand
OFF. De READY/ON-lamp 2 dooft.
4. Trek de netstekker uit het stopcontact 3 . Let erop dat u regelmatig de afvalbak 		
leegt.
In het midden van de invoersleuf 5 bevindt zich een papiersensor 6 , die het
ingevoerde papier herkent en dan het snijwerk in de opzet-papierversnipperaar activeert. Voer kleine blaadjes papier daarom altijd in het midden van de
sleuf in.

MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016
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9. REV-instelling gebruiken
Met de REV-instelling kunt u de snij-inrichting achteruit laten lopen.
1. Schuif de schuifschakelaar 1 in de stand REV. De snijinrichting loopt achteruit en		
schuift het te veel toegevoerde papier naar buiten.
2. Trek de netstekker uit het stopcontact en verwijder de resten daarna handmatig uit
de snij-inrichting (zie „Storingen“, bladzijde 13).

10. Reiniging

LET OP! Gevaar voor kortsluiting!
Water dat in het apparaat dringt kan kortsluiting veroorzaken.
− Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het 		
apparaat reinigt.
− Dompel de papiervernietiger nooit in water.
− Let er op dat er geen water in het apparaat komt.
LET OP! Gevaar door foutief handelen!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan tot beschadigingen leiden.
− Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels
met metalen of nylonborstels of scherpe of metalen voorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze 		
kunnen de oppervlakte beschadigen.
− Reinig de papiervernietiger uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.
Het apparaat is onderhoudsvrij en het snijwerk hoeft niet met speciale olie te
worden behandeld.
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11. Opslag

LET OP! Gevaar door verkeerde opslag!
Incorrecte opslag van de papiervernietiger kan leiden
tot beschadigingen.
− Bewaar de papiervernietiger nooit naast een warmtebron.
− Vouw of plet de stroomkabel nooit.
− Ruim de papiervernietiger alleen op in droge toestand.
− Bewaar de papiervernietiger altijd op een schone en droge plek, buiten direct		
zonlicht en ontoegankelijk voor kinderen. Gebruik daarvoor de originele verpakking.

12. Storingen
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Een papierophoping
blokkeert
de opzetpapierversnipperaar

Heeft u meer
dan 6 bladen
papier (80 g/m²)
meer toegevoerd?

Schuif de schuifknop 1 op de stand REV. Das Het
snijwerk loopt nu achteruit en duwt het te veel
ingevoerde 5 papier terug.
Verminder de hoeveelheid papier en zet de schuifknop weer op AUTO.
Als de papierblokkade niet is opgelost, trekt u
de stekker 3 uit het stopcontact en verwijdert
daarna het vastgelopen papier handmatig uit het
snijwerk.

De opzetpapierversnipperaar
schakelt niet
automatisch
uit.

Er zitten papierresten voor de
papiersensor 6 .

− Schuif de schuifknop 1 niet van REV naar AUTO
omdat de opzet-papierversnipperaar zichzelf zo
niet kan uitschakelen.
− Voer nog een blad papier in de invoersleuf 5 , in
om de papierresten te verwijderen.
Trek de stekker 3 uit het stopcontact en draai het
apparaat om.
Trek de stekker uit het stopcontact en draai het
apparaat om. Verwijder voorzichtig met een pincet
of iets dergelijks de papierresten uit de invoersleuf.
Let er op dat u de messen niet beschadigt.

MODEL: MA 501-I / ARTIKELNR.: 2213 / WK31WO/2016
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13. Verpakking verwijderen
Verwijder de verpakking soort per soort. Sorteer het bordpapier en het
karton bij het oud papier en de folie bij het recycleerbaar afval.

14. Apparaat weggooien
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met
systemen voor gescheiden inzameling van grondstoffen.)
Afgedankt apparaten mogen niet met het huisafval worden weggegooid!
Wanneer de papiervernietiger ooit niet meer kan worden gebruikt, dan is iedere gebruiker verplicht om het gescheiden van het huisafval, bijv. bij een afvalinzamelpunt van
zijn/haar gemeente in te leveren. Daarmee wordt gegarandeerd dat oude apparaten correct worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen.
Elektrische apparaten zijn daarom voorzien van het bovenstaande symbool.

15. Verklaring van overeenstemming
De EG-verklaring van overeenstemming kan bij het op de garantiebon vermelde
adres worden opgevraagd.
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Garantiekaart – Opzet-Papierversnipperaar
Opzet-Papierversnipperaar / MA 501-I / WK31WO/2016
Voeg het aankoopbewiijs en deze ingevulde
garantiekaart bij het apparaat.
Klantgegevens:

e
3 jaar garanti
m
vanaf de datu
!
van aankoop

Naam, voornaam:
Straat, huisnummer:
Postcode, plaats: Land:

Land:

Telefoonummer met landnummer:
E-mailadres:

Beschrijving klacht:

Aankoopdatum:
Datum/handtekening:
Opmerking:
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moeten in ieder geval de garantiekaart en het
aankoopbewijs overlegd worden met, waar mogelijk, een gedetailleerde beschrijving van het
defect. Achteraf toegestuurde garantiekaarten kunnen niet worden geaccepteerd.
Achteraf toegestuurde garantiekaarten kunnen niet worden.
Klantenservice:
Service-hotline:
Faxnummer :
E-mailadres:
Serviceadres:

00 800 / 79 333 900 (gratis), Ma.-Vr. 8:00-17:00 uur
00 49 6151 / 101 907 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Duitsland
www.monolith-support.com

Garantiekaart – Opzet-Papierversnipperaar
BELANGRIJK GARANTIEDOCUMENT - GOED BEWAREN!
Opzet-Papierversnipperaar / MA 501-I / WK31WO/2016
Geachte klant,
onze producten worden streng op kwaliteit gecontroleerd. Als dit apparaat niet foutloos
functioneert, wendt u zich tot onze. Tijdens de garantieperiode kunnen defecte lamineerapparaten tegen betaling van portokosten naar aan de ommezijde genoemde servicecentrum worden gestuurd. U krijgt dan gratis een nieuw of hersteld apparaat terug.
Na afloop van de garantietermijn kunt u het defecte apparaat ook voor herstel naar ons
serviceadres sturen. Voor reparaties na afloop van de garantietermijn worden kostem in
rekening gebracht.
De garantietermijn bedraagt 3 jaar en gaat in op de dag van aankoop in het ALDI-filiaal,
Bewaar het garantiebewijs en de kassabon goed, als bewijs van de aankoop.
Algemene garantiebepalingen:
In de onderstaande garantiebepalingen worden de aanspraken op garantie geregeld
ingeval van materiaalen fabricagefouten:
1. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die optreden door materiaal- en
fabricagefouten. Uitgesloten zijn defecten die optreden als gevolg van veelvuldig
gebruik, ondeskundig gebruik of forceren.
2. Binnen de garantietermijn beslist de fabrikant of defecte onderdelen worden
vervangen of gerepareerd. Overige aanspraken, met name schadevergoedingen,
zijn uitgesloten.
3. Door aanspraak te maken op de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.
Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.
4. Door reparaties en het (de)monteren van het apparaat door niet erkende
personen of bedrijven vervalt de garantie.
5. Van de garantie uitsgesloten zijn: transportschade, schade door het niet
aanhouden van de gebruikshandleiding, schade door onoordeelkundig gebruik.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.
Neem in geval van garantie- en serviceverzoeken altijd contact op met onze servicehotline.

Geïmporteerd door: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Duitsland
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