
 
 

 
 

Papiervernietiger X10 CD 

met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards 
 

 
Handleiding 

91608 
 

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 
10 (niet-geniete) vellen papier per operatie. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist 
gebruik en zal dus de verlengde garantie ongeldig maken en uw veiligheid in gevaar brengen. 
Het apparaat kan geen gelamineerd papier of plastic hoezen versnipperen en zal 
onherstelbaar worden beschadigd als het hiervoor wordt gebruikt. 
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Veiligheidsvoorschriften: 
 

 
 

 Waarschuwing: 
 Lees deze handleiding door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze om 

deze later opnieuw te kunnen raadplegen. 
 Houd om letsel te voorkomen, lange en/of lichte voorwerpen, zoals kleding (sjaals, 

stropdassen, enz.), sieraden (kettingen, armbanden, enz.) evenals lang haar uit de 
buurt van de invoeropening waar het papier in wordt geschoven. 

 Als het apparaat voor langere tijd niet zal worden gebruikt, gelieve het dan 
volledig uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken. 

 Steek geen handen of vingers in de invoeropening aangezien dit ernstig letsel kan 
veroorzaken. 

 Vermijd elk contact met vloeistoffen en sproei geen brandbare vloeistoffen, 
perslucht of gassen in of op het apparaat, omdat deze gemakkelijk kunnen 
ontbranden. 

 Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, of schakel het uit voor het 
schoonmaken, verplaatsen of legen. 

 Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van schade of niet goed 
functioneren en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat controleren 
door een dealer of de klantenservice. 

 Het apparaat mag niet worden gebruikt met een beschadigde stroomkabel. 
 Leeg de opvangbak regelmatig. 
 Laat de papiervernietiger niet onbeheerd achter, vooral als er kinderen of dieren 

in de buurt zijn. Het apparaat is geen speelgoed, zorg er daarom voor dat het zich 
buiten het bereik van kinderen en dieren bevindt. 

 Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. 
 Houd het apparaat zo dicht mogelijk bij de stroombron voor noodgevallen. Maak 

indien mogelijk geen gebruik van een verlengkabel. 
 Dit apparaat is ontworpen om papier te versnipperen tot DIN A4-formaat  

(80 g/m²). Grotere vellen papier moeten worden gevouwen of geknipt totdat ze 
tot A4-formaat of kleiner zijn teruggebracht. 

 Zorg ervoor, om overbelasting te voorkomen, dat u het maximale aantal vellen per 
invoerhandeling niet overschrijdt. 

 Steek geen plastic hoezen of metalen strips in de snij-eenheid aangezien dergelijke 
materialen de messen kunnen beschadigen. 

 Verwijder alle paperclips en nietjes voordat u het papier invoert. 
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Opstelling van de papiervernietiger: 
 
1. Plaats het apparaat op een glad en plat oppervlak. 
2. Zorg ervoor dat het apparaat op een afstand staat van de verwarming of andere 

warmtebronnen. 
3. Waar mogelijk, vermijd het gebruik van verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten. Het 

is raadzaam om het apparaat rechtstreeks aan te sluiten op het stopcontact met de 
stroomkabel (in overeenstemming met de technische specificaties). 

4. Plaats de papiervernietiger veilig boven de papieropvang en zorg ervoor dat uw vingers niet 
bekneld raken tussen de bovenkant van de papieropvang en de bevestiging van de 
papiervernietiger. 

5. Steek de stekker in een conventioneel 220 - 240 volt AC-stopcontact. 
 

Belangrijke kennisgeving: 
Het apparaat is voorzien van een ontgrendelingsmechanisme dat het apparaat stopt als het 
niet correct wordt bediend met de meegeleverde papieropvang. De rand van de papieropvang 
moet in de het apparaat vastgeklikt zijn opdat het apparaat zou kunnen functioneren. Als dit 
niet het geval is, verander dan de positie van het apparaat ten opzichte van de papieropvang, 
of plaats het andersom totdat u een zachte klik hoort. 

 
Bediening van de papiervernietiger: 
 
Er bevindt zich een schakelaar op de bovenkant van het apparaat die kan worden ingesteld op 
drie (3) posities. 
 
1. AUTO-positie: het snijproces wordt automatisch gestart zodra papier, een cd/dvd of een 

creditcard in de gepaste invoeropening wordt gestoken. Gelieve geen cd's/dvd's of 
creditcards in te voeren in de invoeropening tijdens het versnipperen van papier, omdat 
het apparaat niet in staat is tegelijkertijd papier te versnipperen en cd's/dvd's of 
creditcards. Zodra het materiaal volledig door de snij-eenheid is gegaan, zal het snijproces 
automatisch stoppen. 

 
2. REV (ACHTERUIT) wordt gebruikt om papierblokkeringen te verhelpen. Dit verandert de 

snijrichting voordat een operationele cyclus is beëindigd waardoor de messen worden 
vrijgemaakt. Als u zich realiseert dat u per ongeluk te veel papier in de invoeropening hebt 
gestoken, en het vernietigingsproces merkbaar langzamer wordt, zet de schakelaar dan op 
deze positie. 

 
3. De schakelaar moet op “OFF” (UIT) worden ingesteld als u de papieropvang wenst te legen, 

of als u niet van plan bent om het apparaat voor langere tijd te gebruiken. Trek hierna de 
stekker van het apparaat uit het stopcontact. 

 
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik binnenshuis en voor een 
kort gebruik van maximaal 2 minuten. Gebruik de papiervernietiger niet voor 
commerciële doeleinden of buitenshuis. 
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Capaciteit van de papiervernietiger: 
De 91608 is in staat tot 10 vellen papier (DIN A4, 80 g/m²) in een keer te versnipperen. De 
papierbreedte mag niet groter zijn dan 22 cm. Wanneer u kleine stukjes papier, zoals 
enveloppen of ontvangstbewijzen van creditcards wenst te versnipperen, moet het papier in 
het midden van de invoeropening worden gestoken. Zorg ervoor dat u nooit meer dan de 
aangegeven maximale hoeveelheid in de snij-eenheid invoert aangezien dit het apparaat kan 
beschadigen. 
 
Aparte snij-eenheid voor cd's en creditcards: 
Deze papiervernietiger is voorzien van een aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards. 
CD's/DVD's worden in 3 stukken gesneden. Houd uw gezicht op een geschikte afstand van het 
apparaat wanneer u er cd's/dvd's insteekt, omdat deze materialen kunnen versplinteren. Het 
versnipperde materiaal wordt verzameld in een aparte opvangbak wat u zal helpen het afval 
op een milieuvriendelijke manier te verwijderen. 
 
Bediening: 
Zet de schakelaar aan de bovenkant op “AUTO”. Het apparaat is dan klaar voor gebruik. 
 
Papier versnipperen 
Plaats maximaal 10 vellen papier (80 g/m²) staand in de invoeropening. Het papier wordt door 
de sensoren herkend, de snij-eenheid wordt gestart en het papier wordt automatisch naar 
binnen getrokken. De werking van het apparaat zal stoppen zodra er zich geen papier meer in 
de snij-eenheid bevindt. 
 
Overbelasting: 
Als u te veel papier in het apparaat steekt, stopt de snij-eenheid. Zet in dit geval de schakelaar 
op “REV” (ACHTERUIT) om het papier te verwijderen. Verminder het aantal vellen en probeer 
opnieuw. 
 
Oververhitting: 
Als u de aangegeven maximale bedrijfstijd van 2 minuten overschrijdt, bestaat de mogelijkheid 
van oververhitting van de motor. In dit geval zal de snij-eenheid stoppen. De aandrijving wordt 
automatisch losgekoppeld van de stroom en het apparaat zal vanzelf opnieuw opstarten zodra 
de motor voldoende is afgekoeld. U moet de schakelaar op de “OFF” (UIT) positie plaatsen, en 
het apparaat voldoende lang laten afkoelen. De maximale continue werking van 2 minuten kan 
alleen worden bereikt met een voldoende koel apparaat. Het apparaat voldoende laten 
afkoelen om het opnieuw gedurende 2 minuten te gebruiken duurt ongeveer 60 minuten. 
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Verwijdering van restpapier: 
Zet de schakelaar op “OFF” (UIT) en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de snijgarnituur, 
dan kunt u enige papiersnippers die vast zijn komen te zitten in de snij-eenheid verwijderen. De 
messen zijn zeer scherp dus moet u extra voorzichtig zijn! Plaats het snijgarnituur terug, steek de 
stekker in het stopcontact en zet het apparaat weer aan. U kunt dan het apparaat opnieuw starten. 
 
Uitschakelen: 
Zet de schakelaar op “OFF” (UIT) om het apparaat helemaal uit te schakelen. 
 
Technische specificaties: 
Snijrichting: Dwars 
Snijmaat: 5 x 18 mm 
Velcapaciteit: 10 vellen 
Breedte invoeropening: 220 mm 
Breedte invoeropening voor cd's/dvd's: 120 mm 
Ingangsspanning: 230-240 volt AC, 50 Hz, 1,2 A 
Snijsnelheid: 1,5 m/min. 
Papieropvang: capaciteit ong. 21 l 
Beschermingsklasse (DIN 66399-2): P4 
Beveiligingsniveau (DIN32757): 4 
 
Verklaring van conformiteit van het veiligheidsniveau in overeenstemming met DIN 66399-2 
Wij verklaren dat dit apparaat voldoet aan de eisen van beschermingsklasse P-4 in 
overeenstemming met DIN 66399-2 voor het versnipperen van documenten. 
 


