Strip-Cut Papiervernietiger S5

Handleiding
91604

Lees deze geb
bruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvulldig doorr, voorda
at u het
st in geb
bruik neemt. Neem
m a.u.b. v
voornam
melijk
apparraat voorr het eers
de veiligheids
svoorsch
hriften in acht.
Beoogd Gebru
uik:
papiervernietiger is uitsluitend g
geschikt voo
or het vern
nietigen van
n papier. Elk
E ander
Deze p
gebruikk of modificcaties word
den als ong
gepast besschouwd en
n kunnen a
aanzienlijke
e risico’s
op ong
gelukken vo
ormen.

Veilig
gheidsvoorschriftten

:

1. Zorrg er altijd vvoor losse voorwerpe
en zoals kle
eding, stropdassen

, sierad
den

,

haa
ar
en alle andere
e kleine vo
oorwerpen uit
u de buurrt te houden van de
invo
oergleuf, om letsel te voorkome
en.
2. Haa
al de stekkker uit het sstopcontactt als u de documentv
d
vernietiger vvoor lange
ere tijd
niett gebruikt, om bescha
adiging en letsel te vo
oorkomen.
en n
nietjes voorrdat u het p
papier invo
oert. Al kan
n dit
3. Verrwijder alle paperclipss
app
paraat nietjes versche
euren, dit iss niet aanb
bevolen. Diit kan namelijk leiden
n tot
besschadiging en letsel.
ngers en ha
anden uit d
de buurt va
an de invoe
ergleuf te h
houden,
4. Zorrg er altijd vvoor uw vin
om ernstig letsel te voorrkomen

.

5. Hett apparaat dient zo dicht mogeliijk in de bu
uurt van een eenvoud
dig te bereikken
stop
pcontact te
e worden geplaatst, om
o struikelg
gevaar weg
gens de ka
abel te voo
orkomen.
6. De documentvvernietigerr moet altijd
d worden g
gedeactivee
erd en losg
gekoppeld van het
stop
pcontact vo
oorafgaand
d aan verplaatsing, trransport, re
einiging en het legen van de
afva
albak, om het risico o
op letsel te voorkome
en.
kan anderss klem kom
7. Lee
eg regelma
atig de afva
albak. De vernietiger
v
men te zitte
en.
at de docum
mentvernie
etiger a.u.b
b. niet onbe
eheerd ach
hter, bijv. in
n het geval dat
8. Laa
kind
deren
of huisdieren in de b
buurt zijn. E
Er bestaat e
een risico op letsel door
ong
gepaste ha
antering.
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9. Ope
en nooit de
e behuizing
g, om ernsttig letsel te
e voorkome
en. Raadpleeg in het geval
van
n probleme
en a.u.b. de
e winkel wa
aar u dit ap
pparaat heb
bt aangescchaft of bel onze
hotlline.
worden geb
bruikt met e
een bescha
adigde voe
edingskabe
el, om
10. Hett apparaat mag niet w
het risico op e
elektrische schokken of kortsluitting te voorrkomen.
en papierssnijder met een ietwatt vochtig do
oekje en m
mogelijk
11. Reinig de druppellades e
middel. Spu
uit nooit dirrect in de invoergleuff om
mett een mild reinigingsm
besschadiginge
en te voorkkomen

.

12. Lee
es de handleiding a.u.b. voordatt u de macchine in geb
bruik neem
mt
13. Uitssluitend voor gebruik binnenshuis.

De do
ocumentv
vernietig
ger instelllen:
1. Monteer de vernietiger stevig op
o een afva
albak. Zorg
g er tijdens
s dit proce
es voor
ngers niet klem rake
en tussen de bovenrand van de
d afvalba
ak en de
dat uw vin
vernietige
er.
ed op de afvvalbak is b
bevestigd.
2. Verifieer dat de vernietiger goe
n
in een stan
ndaard 230
0-240 volt AC-stopco
A
ntact.
3. Steek de netstekker

De ve
ernietigerr starten:
Belangrijke
e opmerk
king:
Dit apparaat is uitsluitend beste
emd voor p
privé gebrruik in om
msloten ruiimtes en
telk
kens nooit langer dan 2 m
minuten. Gebruik de vernie
etiger noo
oit voor
com
mmerciële
e toepassiingen noc
ch buitens
shuis. Inc
correct ge
ebruikt vo
ormt een
risico op ong
gelukken.
huifschakelaar geplaa
atst op de b
bovenzijde van het ap
pparaat ka
an op drie (3)
De sch
positiess worden in
ngesteld.
UTO positie:
1. AU
hett vernietige
en start auttomatisch zodra
z
het tte vernietig
gen papier in de invoe
ergleuf
wo
ordt gestoke
en. Nadat het verniettigingproce
es is voltoo
oid, wordt h
het apparaa
at
auttomatisch u
uitgeschakkeld.
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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:
Strookgrootte:
Vernietigingcapaciteit:
Invoerbreedte:
Ingangsspanning:
Afmetingen:
Afvalbak:
Geluidsniveau:

Strip-Cut
7 mm (papier)
5 pagina’s DIN A4 (80g)
218 mm
230-240 volt wisselstroom, 50 Hz, 0,6 A
321*141*275mm
ca. 7 l capaciteit
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.
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