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2. REV positie: 
Een papierstoring verhelpen. De richting van het vernietigingproces wordt in dit 
geval omgekeerd voordat de bedrijfscyclus eindigt, zodat de messen weer vrij 
raken. Als u meent dat u teveel papier hebt ingevoerd en het vernietigingsproces 
merkbaar vertraagt, dan dient u de schakelaar onmiddellijk op deze positie in te 
stellen, dit geldt ook voor wanneer er papier per ongeluk is ingestoken. 
 

3. OFF positie: 
Stel de schakelaar in op OFF en haal de stekker uit het stopcontact om letsel te 
voorkomen voordat u de afvalbak leegt of wanneer u het apparaat voor 
langere tijd niet gebruikt. 

 
 
Capaciteit van de documentvernietiger: 
De Strip-Cut Papiervernietiger S5 vernietigt tot op 5 vellen papier (DIN A4, 80g). Het 
papier kan een breedte hebben van tot op 218 mm. Wanneer u papier van kleiner 
formaat vernietigt, zoals brieven of aankoopbewijzen, dient u deze in het midden van 
de invoergleuf te steken. 

Zorg er a.u.b. voor dat er nooit meer dan de bovengenoemde maximale hoeveelheid in 
de vernietiger wordt gestoken. Het apparaat kan anders ernstig worden beschadigd. 
 
Beveiliging tegen papierstoring en overbelasting: 
De Strip-Cut Papiervernietiger S5 is voorzien van een beveiliging tegen 
motoroverbelasting. Om de machine goed te beschermen, is het raadzaam deze als 
volgt te bedienen: 2 minuten werken, vervolgens 60 minuten laten rusten. De huidige 
invoer van de machinemotor wordt in de volgende gevallen onderbroken: 
 
1. Onafgebroken werking van de vernietiger op maximum capaciteit voor een langere 

tijd, d.w.z. langer dan 2 minuten zonder onderbreking. 
 
2. Overschrijding van de vernietigingscapaciteit, d.w.z. meer dan 5 vellen papier (80g) 

invoeren in een enkele gebruikscyclus, of in het geval dat het papier niet in de 
lengterichting in de invoergleuf wordt gestoken. 

 
De automatische overbelastingbeveiliging van de motor zal in de bovengenoemde 
gevallen worden geactiveerd, waardoor ook de huidige invoer in het apparaat wordt 
onderbroken. Ga in een dergelijk geval a.u.b. als volgt te werk: 
 
1. Haal de netstekker uit het AC-stopcontact om het risico op ernstig letsel te 

voorkomen en wacht minstens 15 minuten totdat de overbelastingbeveiliging is 
teruggesteld. Trek nu het teveel aan papier uit de top van de vernietiger of verwijder 
het. 

 
2. Steek de netstekker weer in het AC-stopcontact en stel de schakelaar in op de 

positie REV. Trek het resterende papier van de messen af. Stel de schakelaar 
hierna weer terug in op de positie AUTO. Herhaal deze stap indien noodzakelijk. 
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3. U kunt met de schakelaar in positie AUTO en de open invoergleuf het normale 
vernietigingsproces weer vervolgen. 

 
Technische gegevens: 
Vernietigingtype: Strip-Cut 
Strookgrootte: 7 mm (papier) 
Vernietigingcapaciteit:  5 pagina’s DIN A4 (80g) 
Invoerbreedte:  218 mm 
Ingangsspanning:  230-240 volt wisselstroom, 50 Hz, 0,6 A 
Afmetingen:  321*141*275mm 
Afvalbak:  ca. 7 l capaciteit 
Geluidsniveau: ca. 74 dB 
 
 

Reiniging: 
Gevaar! Haal de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan reiniging. Er 
bestaat een risico op elektrische schokken! 
 
Waarschuwing! De messen van het apparaat zijn uiterst scherp! Gevaar op letsel! 
 
1. Reinig de papiervernietiger met een ietwat vochtig doekje en eventueel met wat 

mild reinigingsmiddel. 
2. Verwijder enige resten in de mesgaten met een geschikt voorwerp. 

Zorg ervoor de stekker uit het stopcontact te halen voorafgaand aan 
reiniging, om letsel te voorkomen. 

 
 


