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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,
P
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta / deli naprave
1

Samodejna reža za papir (do 50 listov, A4, 80 g / m2)

2

Električni kabel

3

Drsnik

4

Ročna reža za papir (do 7 listov, A4, 80 g / m2) / reža za kreditne kartice

5

Drsno stikalo (AUTO / OFF / REV)

6

Zaporni pokrov / opora za papir

7

Rezalna glava

8

Varnostni kontakt (znotraj)

9

Nosilni ročaj za rezalno glavo, 2×

10 Zbiralnik
11

Senzor napolnjenosti (znotraj)

12

Rezalni mehanizem (znotraj)

13 LED-indikator za praznjenje ( ) / LED-indikator za pregrevanje (
14 LED-indikator delovanja (POWER) / LED-indikator preobremenitve (
15 Puščična oznaka za položaj senzorja, 2×
16 Pokrov za odpiranje rezalne glave
17

Senzor za prepoznavanje papirja (znotraj)

)
)

Splošno

Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k temu uničevalniku dokumentov s
funkcijo samodejnega vpotega listov (v nadaljevanju poimenovan samo
„uničevalnik dokumentov“) in vsebujejo pomembne informacije o
začetku uporabe in uporabi.
Preden začnete uporabljati uničevalnik 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 hkrati z njim obvezno izročite ta navodila
za uporabo. Ta navodila za uporabo lahko v obliki datoteke PDF prenesete s spletne
strani www.protel-service.de.

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

POZOR!
OBVESTILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere
lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali
zmernih telesnih poškodb.
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 predpise Skupnosti v Evropskem
gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.
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Splošno

Simbol označuje, da izdelek ustreza razredu zaščite 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.
Pomembne informacije o varnosti.
Pred prvo uporabo uničevalnika dokumentov skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.
V samodejno režo za papir vstavite največ 50 listov (A4, 80 g / m2)!
V ročno režo za papir vstavite največ 7 listov (A4, 80 g / m2)!
V režo za kreditne kartice vedno vstavite samo eno kreditno kartico na
en postopek rezanja!
Z rokami ne segajte v reže za papir!
Z ohlapnimi, npr. kravatami in šali, se ne približujte režam za papir!
Otrokom ne pustite, da bi se igrali z uničevalnikom dokumentov. Uporaba s strani otrok samo pod nadzorom odraslih!
Pazite, da v bližino rež za papir ne pridejo nobeni viseči dodatki, npr.
verižice.
Pazite, da v reži za papir na uničevalniku dokumentov ne pridejo nobene papirne sponke, palične sponke ali podobni predmeti.
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Varnost

Dolgih, razpuščenih las ne približujte režam za papir!
Na območju uničevalnika dokumentov ne uporabljajte razpršil!
Nikoli ne uporabljajte samodejne in ročne reže za papir / kreditne kartice hkrati! V režo za papir vstavite samo največjo dovoljeno količino
papirja.
Zbiralnik ima prostornino 21 litrov. Ko se ta nivo napolnjenosti doseže,
se uničevalnik dokumentov samodejno ustavi.
Uničevalnik dokumentov ni primeren za neprekinjeno delovanje! Ob
preobremenitvi zaradi neprekinjenega delovanja se uničevalnik dokumentov samodejno izklopi. Ročno režo za papir uporabljajte največ
3 minute in samodejno režo za papir največ 7 minut.
Če želite odpreti rezalno glavo, enakomerno stisnite drsnik.

Varnost
Namenska uporaba
Uničevalnik dokumentov je namenjen izključno za razrez papirja 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. Uničevalnik dokumentov ni igrača.
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
9

Varnost

z izmeničnim tokom AC 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 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.
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−− 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, čistite ali v primeru motnje.
−− Tudi vmesni vtič ali kabelski podaljšek morata imeti zaščitni
kontakt.
−− Med delovanjem na uničevalniku dokumentov ne izvajajte
nobenih drugih del (npr. čiščenja).
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
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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.
−− Hišne živali se ne smejo približevati uničevalniku dokumentov.
−− Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno
folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo v njo 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.
−− Uničevalnik dokumentov postavite v bližino ustrezno montirane vtičnice. Vtičnica mora biti prosto dostopna.
−− Z ustreznim orodjem (npr. krtačo) redno odstranjujte razrezan
papir in ostanke kreditnih kartic 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
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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 postavite na lahko dostopno, ravno,
suho in dovolj stabilno delovno površino, ki je odporna na
vročino. Uničevalnika dokumentov ne postavljajte na / ob rob
delovne površine.
−− Uničevalnik dokumentov zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.
−− Uničevalnika dokumentov nikoli ne postavljajte na vroče
površine (npr. plošče štedilnikov, ogrevanje itd.) ali v njihovo
bližino.
−− Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
−− Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte več kot 3 minute (za
ročni uvlek papirja) ali 7 minut (za samodejni uvlek papirja)
brez prekinitve. Nato naj se naprava ohladi na sobno temperaturo, preden jo znova začnete uporabljati.
−− V reže ne mečite pisarniških sponk ali sponk za spenjač.
−− 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.
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−− V režo vstavite vedno le eno 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 od spodaj potegne v posamezni rezalni sistem.
−− Uničevalnika dokumentov ne izpostavljajte visokim temperaturam (npr. ogrevanju) ali vremenskim vplivom (npr. dežju).
−− Uničevalnik dokumentov uporabljajte samo pri sobni temperaturi (približno 10–25 °C).
−− V uničevalnik dokumentov nikoli ne nalivajte tekočine.
−− Ne usedite se uničevalnik dokumentov in nanj ne odlagajte
nobenih predmetov.
−− Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte več, če so njegovi
plastični deli počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane
dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi
deli.

Prva uporaba
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 sl. 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.
14

Prva uporaba

Montaža
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko
pride do telesnih poškodb.
−− Uničevalnika dokumentov med montažo ne priklapljajte v
vtičnico.
−− Rezalna glava uničevalnika dokumentov ima ostre robove. Pri
montaži uničevalnika dokumentov bodite zelo previdni.
1. Previdno vzemite rezalno glavo 7 in zbiralnik 10 iz embalaže.
Pazite, da je na spodnji strani rezalne glave senzor napolnjenosti 11 . Rezalno
glavo vedno odlagajte s skrajno previdnostjo. Sicer lahko poškodujete ali odlomite
senzor napolnjenosti!
2. Pred prvo uporabo obvezno odstranite rdeč lepilni trak za zaščito pri transportu s
senzorja napolnjenosti. Senzor napolnjenosti mora biti obrnjen navzdol.
3. Odstranite tudi kartonski pokrov rezil pod rezalno glavo.
• OPOZORILO! Rezila uničevalnika dokumentov so zelo ostra. Nikoli
ne posegajte v rezila. Grozi nevarnost telesnih poškodb.
• Preden položite rezalno glavo na zbiralnik, morate odstraniti rdeč
lepilni trak in kartonski pokrov.
4. Namestite rezalno glavo na zbiralnik.
Pri prenašanju primite rezalno glavo vedno za ročaja za rezalno glavo 9 .
Pazite, da varnostni kontakt 8 vtaknete v predvideno vdolbino na zadnji strani
zbiralnika. Ko rezalna glava pravilno sede na zbiralnik, zaslišite tih klik.
5. Nato dvignite zaporni pokrov 6 , ki hkrati služi tudi kot opora za papir.
S tem ste uspešno montirali uničevalnik dokumentov.
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Začetek uporabe
1. Prepričajte se, da je uničevalnik dokumentov izključen (drsno stikalo 5 mora biti
v položaju OFF), preden ga priklopite v električno vtičnico.
2. Vtaknite električni kabel 2 v električno vtičnico.
3. Premaknite drsno stikalo v položaj AUTO.
LED-indikator delovanja (POWER) 14 zasveti zeleno in uničevalnik dokumentov je
pripravljen na uporabo.

Uporaba uničevalnika dokumentov
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Če v reži za papir nenamerno zaide predmet (rokav, kravata
itd.), takoj izvlecite električni vtič.
−− Pri vstavljanju v režo držite papir na obeh straneh. Prepričajte
se, da vaši prsti ne pridejo preblizu reži.
−− Ko v režo vstavljate kreditne kartice, 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 je primeren izključno za kratkotrajno
delovanje in ne za dolgotrajno uporabo. Po največ
3-minutnem času delovanja za ročni uvlek papirja in največ
7-minutnem za samodejni uvlek papirja naredite 60-minutni
premor, da preprečite pregretje uničevalnika dokumentov.
−− V režo ne vstavljajte vlažnega papirja. Lahko se ovije okoli rezalnega mehanizma in povzroči zastoj.
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−− V uničevalnik dokumentov ne vstavljajte papirja s pisarniškimi
sponkami. Tako lahko poškodujete rezalni mehanizem.
−− Preprečite preobremenitev motorja, tako da v samodejno režo
za papir ne vstavite več kot 50 listov (80 g / m2) in v ročno režo
za papir ne več kot 7 listov papirja (80 g / m2).
−− Preprečite preobremenitev motorja, tako da nikoli hkrati ne
uporabljate samodejne in ročne reže za papir.
−− Kreditne kartice vedno uničujte le posamično.
−− Ne razrezujte papirja, ki je večji od formata A4, ali neskončnega
papirja.
−− V ročni reži za papir ne razrezujte kosov papirja, manjših od
formata kreditne kartice.
−− V samodejni reži za papir ne razrezujte kosov papirja, manjših
od A5.
−− Odstranite sponke ali podobne pripomočke, preden začnete z
rezanjem.
−− Izvlecite električni vtič, če se motor izklopi zaradi preobremenitve. Preverite, ali je drsno stikalo v položaju OFF (izklop). Motor
naj se pribl. 60 minut ohlaja na sobni temperaturi, nato pa ponovno vtaknite električni vtič v električno vtičnico. Nato lahko
nadaljujte z uporabo.
• Uničevalnik dokumentov ima varnostni kontakt 8 , ki v aktiviranem stanju preprečuje delovanje uničevalnika dokumentov. Varnostni kontakt se aktivira, ko rezalna glava 7 ni v celoti vstavljena
v zbiralnik 10 . Ko se varnostni kontakt aktivira ali dezaktivira,
zaslišite klik.
• Na levi strani rež za papir ( 1 in 4 ) in na višini puščičnih oznak
za položaj senzorja 15 se nahaja senzor za prepoznavanje papirja 17 , ki zazna vstavljen papir in aktivira rezalni mehanizem v
uničevalniku dokumentov. Zaradi tega vstavljajte manjše formate
papirja vedno čisto na levi strani v režo za papir (najmanjša velikost:
kreditna kartica, 85,60 mm × 53,98 mm).
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Praznjenje zbiralnika

Samodejna reža za papir
S samodejno režo za papir 1 lahko uničite do 50 listov (min. A5 do maks. A4, 80 g / m2)
istočasno.
−− Papir vstavite čisto na levi strani in do 50 listov v zadnjo samodejno režo za papir
(glejte sl. B).
Opora za papir 6 omogoča varno dovajanje papirja, da ga med postopkom
rezanja ni treba držati.
−− Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče papir. Postopek rezanja
se začne s časovnim zamikom 7–10 sekund.
Približno 1 do 2 sekundi po razrezu papirja se uničevalnik dokumentov samodejno
ustavi.

Ročna reža za papir
Z ročno režo za papir 4 lahko uničite do 7 listov (min. format kreditne kartice do
maks. A4, 80 g / m2) istočasno.
−− Papir vstavite čisto na levi strani in do 7 listov v sprednjo ročno režo za papir
(glejte sl. C).
−− Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče papir.
Približno 1 do 2 sekundi po razrezu papirja se uničevalnik dokumentov samodejno
ustavi.

Reža za kreditne kartice
V režo za kreditne kartice 4 na uničevalniku dokumentov lahko na en postopek
rezanja vstavite samo eno kreditno kartico.
−− Kreditno kartico vedno vstavite pokonci v režo za kreditne kartice (glejte sl. D).
Puščična oznaka za položaj senzorja 15 reže za kreditne kartice mora vedno
kazati na sredino kreditne kartice. Tam se nahaja senzor za razrez kreditnih kartic.
−− Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče kreditno kartico noter.
Približno 1 do 2 sekundi po razrezu kreditne kartice se uničevalnik dokumentov
samodejno ustavi.

Praznjenje zbiralnika
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
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Zastoj papirja ali kreditnih kartic

−− Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti.
Da zagotovite ustrezno odstranjevanje odpadkov, režite kreditne kartice
samo takrat, ko v zbiralniku ni razrezanega papirja. Papir režite samo
takrat, ko v zbiralniku ni razrezanih kreditnih kartic.
Redno praznite zbiralnik, da preprečite, da se ostanki papirja ali kreditnih kartic od
spodaj potegnejo v rezalni mehanizem.
1. Izklopite uničevalnik dokumentov (drsno stikalo 5 v položaju OFF) in odklopite
električni kabel 2 iz električne vtičnice.
2. Dvignite rezalno glavo 7 z zbiralnika 10 .
3. Izpraznite zbiralnik.
4. Namestite rezalno glavo nazaj na zbiralnik.
Rezalno glavo morate v celoti vstaviti v zbiralnik, da zaslišite klik. To je znak, da se
je varnostni kontakt 8 za normalno delovanje dezaktiviral.

Zastoj papirja ali kreditnih kartic
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do
telesnih poškodb.
−− Za odpravljanje zastoja kreditnih kartic ali papirja načeloma ne
uporabljajte nobenih predmetov. V reži ne vstavljajte nobenih
predmetov, npr. noža ali škarij itd.
Zastoj odpravite na naslednji način:
1. Premaknite drsno stikalo 5 v položaj REV. Uničevalnik dokumentov teče v
nasprotno smer.
2. Papir ali kreditno kartico bo naprava izvrgla skozi ustrezno režo.
3. Preden boste uničevalnik dokumentov znova zagnali, počakajte, da se ohladi na
sobno temperaturo.
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LED-indikatorji motenj

LED-indikatorji motenj
Uničevalnik dokumentov ima LED-indikatorje motenj. Če kateri od teh LED-indikatorjev zasveti, to pomeni, da je na uničevalniku dokumentov prišlo do motnje.
Motnja

Vzrok

Odprava motnje

LED-indikator
preobremenitve 14 ( )
zasveti rdeče. Uničevalnik
dokumentov se samodejno
izklopi.

V rezalni mehanizem ste
vstavili preveč papirja
ali več kot eno kreditno
kartico naenkrat.

Premaknite drsno
stikalo 5 v položaj REV.
Rezalni mehanizem 12
se začne obračati nazaj in
potisne papir nazaj ven iz
reže za papir.
Zmanjšajte količino
papirja in preklopite nazaj
na AUTO.

Istočasno ste uporabili
ročno in samodejno režo
za papir.

Pomaknite drsno stikalo
v položaj OFF in odklopite
električni kabel 2 iz
električne vtičnice. Z
drsnikom 3 odprite
rezalno glavo 7 in nato
ročno odstranite ostanke
papirja (glejte poglavje
„Čiščenje rezalnega
mehanizma“).

Ročna reža za papir 4 je
delovala več kot 3 minute
ali samodejna reža za
papir 1 več kot 7 minut.

Pomaknite drsno
stikalo v položaj OFF in
odklopite električni kabel
iz električne vtičnice.
Uničevalnik dokumentov
uporabite šele po vsaj
60-minutnem premoru.

LED-indikator za
)
pregrevanje 13 (
zasveti rdeče. Uničevalnik
dokumentov se samodejno
izklopi.

LED-indikator za
Zbiralnik 10 je
praznjenje 13 ( )
dosegel največji nivo
zasveti modro. Uničevalnik napolnjenosti.
dokumentov se samodejno
izklopi.
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Pomaknite drsno
stikalo v položaj OFF in
odklopite električni kabel
iz električne vtičnice.
Dvignite rezalno glavo z
zbiralnika. Vrzite ostanke
papirja med papirnate
odpadke.

Pri neuporabi

Pri neuporabi
Če uničevalnika dokumentov dalj časa ne nameravate uporabljati, upoštevajte
sledeče:
1. Premaknite drsno stikalo 5 v položaj OFF.
LED-indikator delovanja (POWER) 14 ugasne.
2. Odklopite električni kabel 2 iz električne vtičnice.

Čiščenje in nega
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.
OBVESTILO!
Nevarnost električnega kratkega stika!
Če v ohišje izdelka zaidejo voda ali druge tekočine, 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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Čiščenje in nega

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.

Čiščenje ohišja
1. Pomaknite drsno stikalo 5 v položaj OFF in odklopite električni kabel 2 iz
električne vtičnice.
2. Zunanjost uničevalnika dokumentov lahko očistite s suho ali rahlo navlaženo krpo
in nato počakate, da se vsi deli temeljito posušijo.

Čiščenje rezalnega mehanizma
Da zagotovite nemoteno delovanje, redno previdno odstranjujte ostanke papirja in
kreditnih kartic iz rezalnega mehanizma 12 .
1. Pomaknite drsno stikalo 5 v položaj OFF in odklopite električni kabel 2 iz
električne vtičnice.
2. Z drsnikom 3 odprite pokrov za odpiranje rezalne glave 16 . Držala na pokrovu
ostanejo tako dolgo pomaknjena noter, dokler stiskate drsnik.
3. Dvignite pokrov za odpiranje rezalne glave. Sedaj imate dostop do rezalnega
mehanizma.
4. Odstranite vse ostanke papirja in kreditnih kartic iz rezalnega mehanizma. Za to
uporabite primerno orodje (npr. čopič). Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s
prsti.
Priporočamo, da na rezalni mehanizem nanesete tudi nekaj posebnega olja za
uničevalnik dokumentov. S tem boste podaljšali življenjsko dobo naprave.
5. Nato spet stisnite drsnik in zaprite pokrov za odpiranje rezalne glave.
Pazite, da se obe držali na pokrovu za odpiranje rezalne glave spet zaskočita v
predvideni odprtini v uničevalniku dokumentov (na levi in desni). Ko spet spustite
drsnik, se držala ponovno zataknejo v odprtine.
Pazite, da se uničevalnik dokumentov ne zažene, če pokrov za odpiranje rezalne
glave ni popolnoma zaprt.
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Shranjevanje

6. Vzemite rezalno glavo 7 z zbiralnika 10 .
7. Odstranite vse ostanke papirja in kreditnih kartic na spodnji strani rezalnega
mehanizma. Za to uporabite primerno orodje (npr. čopič). Rezalnega mehanizma
se ne dotikajte s prsti.
8. Namestite rezalno glavo nazaj na zbiralnik.
Rezalno glavo morate v celoti vstaviti v zbiralnik, da zaslišite klik. To je znak, da se
je varnostni kontakt 8 za normalno delovanje dezaktiviral.
9. Priklopite električni kabel nazaj v električno vtičnico in nastavite drsno stikalo v
položaj AUTO. Sedaj lahko pričnete s postopkom rezanja.

Shranjevanje
1. Očistite uničevalnik dokumentov (glejte poglavje „Čiščenje in nega“).
2. Uničevalnik dokumentov shranite na čistem in suhem mestu. Uničevalnika dokumentov nikoli ne hranite v bližini toplotnega vira.
3. Ne prepogibajte ali stiskajte električnega kabla 2 .
4. 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. V primerih
samostojno izvedenih popravil ali nepravilnega načina uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
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Odpravljanje težav

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.
Zasveti eden od LEDindikatorjev motenj
/ ).
( /

Uničevalnik dokumentov je
preobremenjen ali pregret.

Glejte poglavje „LEDindikatorji motenj“.

Zbiralnik 10 je dosegel
največji nivo napolnjenosti.

Pri vstavljanju papirja
se uničevalnik
dokumentov ne zažene.

Morebiti ste papir vstavili
poševno. Zato se senzor za
prepoznavanje papirja 17
ni aktiviral.

Vstavite papir čisto na levi
strani v režo za papir 1 ,
4 .

Nastane zastoj papirja.

Morebiti ste v uničevalnik
dokumentov vstavili preveč
listov hkrati.

Drsno stikalo 5
pomaknite v položaj REV,
da odpravite zastoj.

Uničevalnik
dokumentov se ne
zažene.

Aktivirano je varnostni
kontakt 8 .

Prepričajte se, da je
rezalna glava 7 v celoti
vstavljena v zbiralnik.

Pokrov za odpiranje rezalne
glave 16 je odprt.

Prepričajte se, da je pokrov
za odpiranje popolnoma
zaprt.
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Izdelek:

AFS 21-17

Številka izdelka:

95622

Omrežna napetost:

220–240 V AC / 50 Hz

Poraba električnega toka:

350 vatov; 1,5 A

Razred zaščite:

II

Varnostni razred:

P-4 (v skladu z DIN 66399)

Teža:

prib. 5,1 kg

Mere (Š × G × V):

321 × 263 × 444 mm

Prostornina zbiralnika:

21 litrov

Delovna širina:

220 mm (A4)

Ročna reža za papir:

za kreditne kartice do A4

Samodejna reža za papir:

za A5 do A4

Vrsta reza:

križni rez

Hitrost rezanja:

2,1 m / min. (za maks. 7 listov, A4, 80 g / m2)
3,5 m / min. (za 1 list, A4, 80 g / m2)

Zmogljivost rezanja (ročno):

do maks. 7 listov (80 g / m2), maks. 1
kreditna kartica na en postopek rezanja

Zmogljivost rezanja (samodejno):

do maks. 50 listov (80 g / m2) na en
postopek rezanja

Format rezanja:

4 × 36 mm

Nazivni čas delovanja (ročno):

3 minute

Nazivni čas delovanja (samodejno):

7 minut

Nazivni čas mirovanja:

60 minut

Funkcija samodejnega zagona/zaustavitve: da
Funkcija povratnega teka REV:

da

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na
priloženem 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 zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za
recikliranje.

Odlaganje starih naprav med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje
sekundarnih surovin.)
Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske
odpadke!
Ko uničevalnika dokumentov ni več mogoče uporabljati, je vsak
potrošnik zakonsko obvezan, da odpadne naprave odda ločeno od
gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta,
kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav
in preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave
označene s tukaj prikazanim simbolom.
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