Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD
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7. De documentvernietiger moet altijd worden gedeactiveerd en losgekoppeld van het
stopcontact voorafgaand aan verplaatsing, transport, reiniging en het legen van de
afvalbak, om het risico op letsel te voorkomen.
8. Leeg regelmatig de afvalbak. De vernietiger kan anders klem komen te zitten.
9. Laat de documentvernietiger a.u.b. niet onbeheerd achter, bijv. in het geval dat
kinderen of huisdieren in de buurt zijn. Er bestaat een risico op letsel door
ongepaste hantering.
10. Open nooit de behuizing, om ernstig letsel te voorkomen. Raadpleeg in het geval
van problemen a.u.b. de winkel waar u dit apparaat hebt aangeschaft of bel onze
hotline.
11. Het apparaat mag niet worden gebruikt met een beschadigde voedingskabel, om
het risico op elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
12. Lees de handleiding a.u.b. voordat u de machine in gebruik neemt

.

13. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

De documentvernietiger instellen:
1. Steek a.u.b. eerst de opvangbak (voor CD’s/DVD’s) in de afvalbak.
2. Monteer de documentvernietiger stevig op een afvalbak. Zorg er tijdens dit
proces voor dat uw vingers niet klem raken tussen de bovenrand van de
afvalbak en de vernietiger.

Belangrijke opmerking:
Verifieer dat de documentvernietiger goed op de afvalbak is bevestigd. Zorg
ervoor dat de interne opvangbak correct is gemonteerd, zodat deze inderdaad
de resten van CD’s/betaalpassen opvangt.
3. Steek de netstekker in een standaard stopcontact.
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De documentvernietiger starten:
Belangrijke opmerking:
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor privé gebruik in omsloten ruimtes en
telkens nooit langer dan 2 minuten. Gebruik de vernietiger nooit voor
commerciële toepassingen noch buitenshuis. Incorrect gebruikt vormt een
risico op ongelukken.
De schuifschakelaar geplaatst op de bovenzijde van het apparaat kan op drie (3)
posities worden ingesteld.
1. AUTO positie: het vernietigingproces wordt automatisch gestart zodra het papier in
de invoergleuf wordt gestoken. Nadat het vernietigingproces is voltooid, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
2. REV wordt voor de volgende twee functies gebruikt:
a) 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.
b) Vernietiging van CD’s/DVD’s en betaalpassen: Steek een individuele CD/DVD
of betaalpas in de daarvoor bestemde invoergleuf van de vernietiger.
3. 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.
4. De documentvernietiger is bovendien voorzien van een “Clear”-schakelaar. Druk
a.u.b. op deze schakelaar als het vernietigingproces is geëindigd voordat het
paneel volledig is verscheurd. Het papier wordt m.b.v. deze schakelaar vervolgens
volledig in de afvalbak uitgeworpen.

Capaciteit van de documentvernietiger:
De Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD verscheurt tot op 7 vellen papier (DIN A4, 70g).
Het papier kan een breedte hebben van tot op 22 cm. 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.
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Afzonderlijke vernietiger voor CD’s en betaalpassen:
Deze documentvernietiger is voorzien van een afzonderlijke vernietiger voor
CD’s/DVD’s en betaalpassen. CD’s/DVD’s worden in 4 stukken gesneden. Aangezien
dergelijke materialen altijd het risico op splinters vormen, dient u uw gezicht
altijd op een veilige afstand te houden wanneer u CD’s/DVD’s insteekt. U kunt op
deze wijze ernstig letsel voorkomen. Het verscheurde materiaal wordt vervolgens
opgevangen in een afzonderlijke bak, ter bevordering van milieuvriendelijke
verwijdering.

Betaalpassen invoeren:
1. Open het veiligheidsklepje op de invoergleuf voor CD’s/betaalpassen.
2. Steek de kaart in het midden in de top van deze betaalpas/CD-invoergleuf. U kunt
telkens slechts één betaalpas invoeren. Altijd met de bredere zijde vooruit de
betaalpas/CD-invoergleuf insteken. Anders zal de magneetstrip niet worden
vernietigd.

CD’s insteken:
1. Steek de CD centraal vanaf de bovenzijde in de betaalpas/CD-invoergleuf. U kunt
telkens slechts één CD snijden.
2. Steek nooit uw vinger in het middengat van de disk wanneer u deze in de
machine steekt, om het risico op letsel te voorkomen!

Beveiliging tegen papierstoring en overbelasting:
De Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD is voorzien van een beveiliging tegen
motoroverbelasting. De normale bedrijfscyclus voor het vernietigingproces duurt 2
minuten met een maximale last, hierna moet een lange pauze worden genomen. De
huidige invoer van de machinemotor wordt in de volgende gevallen onderbroken:
1. Onafgebroken gebruik van de documentvernietiger op maximale capaciteit voor een
langere tijd, d.w.z. langer dan 2 minuten zonder pauzes.
2. Overschrijding van de vernietigingscapaciteit, d.w.z. meer dan 7 vellen papier (70g)
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 60 minuten totdat de overbelastingbeveiliging is
teruggesteld. Trek nu het teveel aan papier uit de top van de vernietiger of verwijder
het.
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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.
3. U kunt met de schakelaar in positie AUTO en de open invoergleuf het normale
vernietigingsproces weer vervolgen.

Technische gegevens:
Vernietigingtype:
Strookgrootte:
Vernietigingcapaciteit:
Invoerbreedte:
Invoerbreedte voor
CD’s/DVD’s:
Afmetingen:
Afvalbak:

Strip-Cut
7 mm (papier), 4 stuks (CD/DVD of betaalpas)
7 pagina’s DIN A4 (70g), 1 CD/DVD of betaalpas
220 mm
120 mm
300 x 185 x 320
ca. 12 l capaciteit

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. Leeg regelmatig de druppellades.
2. Reinig de druppellades en papiersnijder met een ietwat vochtig doekje en mogelijk
met een mild reinigingsmiddel.
3. Verwijder enige resten in de mesgaten met een geschikt voorwerp. Zorg ervoor de
stekker uit het stopcontact te halen, om letsel te voorkomen.
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