
 

 
 

Cross-Cut Papiervernietiger X5 
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Veiligheidsvoorschriften 

 
1. In het geval van enig gevaar, dient u de papiervernietiger 

onmiddellijk uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te 
halen. 

2. Houd kinderen uit de buurt van deze machine. Het ontwerp en de 
veiligheidsconcepten zijn gebaseerd op het lichaam van 
volwassenen, zodat uitsluitend volwassenen de machine veilig 
kunnen bedienen. 

3. Plaats nooit uw handen of vingers in de invoer van de vernietiger, 
om ernstig letsel te voorkomen. 

4. Houd alle losse kledingstukken, stropdassen, sieraden, haar en 
andere kleine voorwerpen uit de buurt van de invoeropening, om 
letsel te voorkomen. 

5. Verwijder voorafgaand aan vernietiging alle paperclips en nietjes 
van het papier. De machine zal wel nietjes snijden, maar dit is 
echter niet aanbevolen. 

6. Dompel de vernietiger, voedingskabel of stekker nooit in 
vloeistoffen. Houd spuitbussen uit de buurt van deze machine. 

7. Onafgebroken vernietigen van computerpapier mag nooit langer 
duren dan 2 minuten. Indien onafgebroken gebruik noodzakelijk is, 
raden wij u aan de vernietiger slechts 2 minuten te laten werken en 
deze vervolgens 60 minuten te laten rusten om de motor goed te 
laten afkoelen. 

8. Installeer de apparatuur dicht in de buurt van een eenvoudig te 
bereiken stopcontact. 

9. Altijd uitschakelen en loskoppelen van het stopcontact 
voorafgaand aan verplaatsing, reiniging of legen van de afvalbak. 

10. Het maximale aantal vellen dat u per keer kunt vernietigen is 5 
vellen 80gm papier. Voor dikker papier, dient u telkens een enkel 
vel te vernietigen. 

11. Leeg regelmatig de afvalbak. 



Instelling 
1. Plaats de vernietiger stevig op de afvalbak. 
2. Steek de netstekker in een willekeurig standaard 230-240V 

stopcontact 
3. Stel de Hoofdschakelaar in op de positie AUTO 

De vernietiger gebruiken 
Er zijn vier beschikbare gebruiksmodi: 
1. Wanneer AUTO is geselecteerd, wordt het vernietigingproces 

automatisch gestart zodra het papier in de invoergleuf wordt 
gestoken. De vernietiger zal automatisch stoppen wanneer het 
papier volledig door de invoergleuf is gegleden. 

2. REV wordt gebruikt in het geval van een papierstoring, hierbij wordt 
het vernietigingproces van richting veranderd voordat de cyclus is 
voltooid, zodat de messen weer vrij raken. 

3. OFF is aangeraden wanneer u de afvalbak leegt of wanneer u de 
vernietiger voor langere tijd niet gebruikt. 

4. Clear: In de modus AUTO indrukken om papierstoringen te 
verhelpen. 
 

Vernietigercapaciteit 
De Cross-Cut Papiervernietiger X5 kan telkens 5 vellen papier 
vernietigen en accepteert papierbreedtes van tot op 220mm. Wanneer 
u kleiner materiaal vernietigt, zoals enveloppen of ontvangstbewijzen, 
dient u deze door het midden van de invoergleuf te steken. 
 

 

 

 

 

Paperstoringen en overbelastingbeveiliging 
De Cross-Cut Shredder X5 is voorzien van een 
overbelastingbeveiliging voor de motor. De normale, korte 
gebruikstijd op maximale capaciteit is 2 minuten en vervolgens 
minstens 60 minuten rust. De voeding kan in de volgende 
abnormale situaties automatisch worden onderbroken: 
 
1. De vernietiger voor langere tijd op maximale capaciteit 

onafgebroken gebruiken, d.w.z. langer dan 2 minuten zonder 
pauzes. 

2. De capaciteit van de vernietiger overschrijden, d.w.z. meer dan 5 
vellen in één cyclus invoeren, of het papier is niet recht in de 
invoergleuf gestoken. 
 

Beide abnormale situaties kunnen tot activering van de 
overbelastingbeveiliging voor de motor leiden, waardoor de 
voeding tot het apparaat wordt onderbroken. Ga in dit geval als 
volgt te werk: 
1. Haal de stekker uit het AC-stopcontact en wacht minstens 60 

minuten totdat de overbelastingbeveiliging is teruggesteld. U kunt 
nu het teveel aan papier uit de bovenzijde van de vernietiger 
trekken of wegsnijden. 

2. Steek de netstekker weer in het AC-stopcontact en stel de 
Schakelaar in op REV. Trek het resterende papier uit de messen. 
Plaats de Schakelaar indien noodzakelijk terug op de positie Auto. 

3. Met de Schakelaar in de positie AUTO en de invoergleuf vrij, dient 
u het normale vernietigingproces weer te kunnen hervatten. 

 

 

 

 



De meskoppen vrijmaken 
Als vezelachtig papier wordt vernietigd, kunnen de messen verstopt 
raken. Stel de schakelaar 2-3 keer afwisselend in op CLEAR en REV 
om het papier dat vast zit op de messen te verwijderen. 

 

Specificaties 
Vernietigingstype: Cross-Cut 
Vernietiginggrootte: 4*40MM 
Vernietigingcapaciteit: 5 Vellen 
Invloergleuf:  220MM 
Ingang: 230-240V/50 Hz；1,0A 
Afmetingen van vernietiger: 315 (L) x 185 (B) x 410 (H)mm 
Volume bak: 10L 

 
 


