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Használati útmutató
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1. Leírás

2. A csomagolás tartalma/a készülék részei
1 Hálózati vezeték 
2 CD lemez adagoló nyílás
3 CD lemez érzékelő (beépített)
4 Toló kapcsoló (AUTO / OFF / REV)
5 Vágóegység 
6 Biztonsági kapcsoló (beépített)
7 Fogantyú, 2 db

8 Papír/bankkártya adagoló nyílás 
9 Papír/bankkártya érzékelő (beépített) 
0 Kerék, 2 db
qa Fékezhető kerék, 2 db 
qs CD lemez hulladékgyűjtő tartály 
qd Papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartály 
qf Készülékház
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3. Általános információk
Használati útmutató elolvasása és megőrzése
A jelen használati útmutató fontos biztonsági, üzemeltetési, karbantartási információkat 
tartalmaz az iratmegsemmisítő használatához.

Az iratmegsemmisítő használatba vétele előtt fi gyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. A biztonsági 
előírásokat tartsa be. Az előírások fi gyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a készülék 
meghibásodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes rendeletek és szabványok fi gyelembe vételével 
készült. A készülék felhasználásnak a helyén érvényes jogszabályokat és törvényeket is be kell 
tartani.
Az útmutatót a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg. Az iratmegsemmisítő eladása esetén 
a jelen használati útmutató is adja át.

Jelölések magyarázata
A használati útmutatóban és a készüléken, illetve a csomagoláson a következő jelekkel és 
fi gyelmeztetésekkel találkozhat.

 VESZÉLY!
Ez a jel és fi gyelmeztetés olyan súlyos kockázatokra hívja fel 
a felhasználók fi gyelmét, amelyeknek a be nem tartása súlyos 
vagy akár halálos sérülésekhez is vezethet.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ez a jel és fi gyelmeztetés olyan közepes kockázatokra hívja fel 
a felhasználók fi gyelmét, amelyeknek a be nem tartása kisebb 
sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM! Ez a fi gyelmeztető szó anyagi károkozás kockázatára hívja fel 
a fi gyelmet.

Ez a jel kiegészítő használati és kezelési információkra hívja fel a fi gyelmet.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezetet). Az így megjelölt 
termékek megfelelnek az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és előírásainak.

Fontos biztonsági információk.

Mielőtt először használatba venné az iratmegsemmisítőt, fi gyelmesen olvassa át 
a használati útmutatót, és azt a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
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A gyerekeket tartsa távol az iratmegsemmisítő készüléktől.

Az ujjait ne dugja be a készülék nyílásaiba.

A haját, logó ruháját, nyakláncát stb. tartsa távol az adagoló 
nyílásoktól.

Az adagoló nyílásba olajat vagy más kenőanyagot spriccelni tilos. A készülék közelében 
ne használjon sprayt vagy permetező készüléket!

Az adagoló nyílásokba gemkapcsot vagy tűzőkapcsokat tartalmazó papírt ne dugjon be!

Az adagoló nyílásba 10 darab papírnál többet egyszerre ne dugjon be.

CD/DVD/Blu-ray lemez adagoló nyílás. Az adagoló nyílásba csak egy darab CD/DVD/
Blu-ray lemezt tegyen be.

Papír adagoló nyílás.

Bankkártya adagoló nyílás. Az adagoló nyílásba csak egy darab bankkártyát tegyen be.

Ez a jel arra utal, hogy a készülék kettős szigetelésű. A készüléket nem kell leföldelni.

Az iratmegsemmisítőt csak beltérben használja.
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4. Biztonság

Rendeltetésszerű használat
Az iratmegsemmisítővel kizárólag csak papírt, CD lemezeket és bankkártyákat lehet megsemmisíteni. 
A készülék csak magán használatra készült, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.
Az iratmegsemmisítőt csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Bármilyen más 
felhasználás szabálytalan felhasználásnak minősül és anyagi károkat okozhat.
A gyártó és a forgalmazó vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő sérülésekért és 
károkért.

Biztonsági fi gyelmeztetések

 VESZÉLY!
Áramütés veszélye!
A nem megfelelő elektromos bekötés, a hálózat feszültségingadozása vagy a készülék nem megfelelő 
használata áramütést okozhat.
- Az iratmegsemmisítőt kizárólag csak szabványos hálózati feszültségről (AC 220–240 V) szabad 

üzemeltetni. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő hálózathoz 
szabad csatlakoztatni.

- Az iratmegsemmisítő készüléket jól hozzáférhető fali aljzathoz csatlakoztassa, hogy veszély esetén 
a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával azonnal feszültségmentesíteni tudja.

- A készüléket ne használja, ha a hálózati vezeték, a készülék vagy a csatlakozódugó sérült, illetve 
ha a készülék rendellenesen működik.

- Amennyiben a készülék, a hálózati vezetéke, vagy a csatlakozódugója sérült, akkor azt az 
áramütések megelőzése érdekében csak villanyszerelő szakember, vagy szakszerviz javíthatja 
meg.

- A készülék burkolatát ne bontsa meg, a javításokat bízza szakszervizre. Forduljon 
a márkaszervizhez. Amennyiben a készüléket megbontja, nem megfelelő módon csatlakoztatja az 
elektromos hálózathoz, vagy nem előírásszerűen használja, akkor a garancia érvényét veszti.

- A készülék javításához kizárólag csak eredeti, a gyártótól származó alkatrészeket szabad 
felhasználni. A készülék olyan elektromos és mechanikus védelmeket tartalmaz, amelyek megvédik 
a felhasználót az esetleges sérülésektől.

- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt és távirányított aljzathoz 
csatlakoztatni.

- A készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- A hálózati csatlakozódugót nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- A készüléket ne használja ha az nedves, vagy az ön keze nedves, illetve ha nedves padlón áll.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból, a művelethez fogja meg 

a csatlakozódugót.
- A készüléket ne húzza és ne hordozza a hálózati vezetéknél fogva.
- A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy abban senki se botoljon meg.
- A hálózati vezetéken ne kössön csomót, illetve a vezetéket éles éleken keresztül ne vezesse.
- A hálózati vezetéket ne tekerje rá a készülék házára, és ne tekerje szorosan össze, a vezeték 

elszakadhat.
- Az iratmegsemmisítőt csak beltérben használja. Az iratmegsemmisítőt ne használja nedves 

helyiségben, vagy olyan helyen, ahol azt eső érheti.
- Az iratmegsemmisítőt úgy állítsa fel, hogy az véletlenül se tudjon kádba, medencébe, mosogatóba 

stb. esni.
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- A vízbe esett elektromos készülékeket megfogni tilos. Ilyen esetben előbb a csatlakozódugót kell 
a fali aljzatból kihúzni.

- A burkolatba és a készülék nyílásaiba idegen tárgyakat bedugni tilos.
- A készülék tisztítása és áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja 

használni, akkor kapcsolja le készüléket és a hálózati vezetéket is húzza ki fali aljzatból.

 VESZÉLY!
A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol gyerekektől. A készüléket gyerekek, 
magatehetetlen vagy értelmi fogyatékos személyek nem használhatják, illetve a készüléket 
csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette a használati utasítást, és 
a készülék használatáért felelősséget vállal.
- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem 

ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak 
a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy 
felügyelete mellett használhatják.

- Ügyeljen arra, hogy az iratmegsemmisítővel gyerekek ne játsszanak. Ez a termék nem játék.
- Ne engedje, hogy az iratmegsemmisítőt a gyerekek használják. A gyerekeket tartsa távol az 

iratmegsemmisítő készüléktől és a hálózati vezetékétől.
- Használat közben az iratmegsemmisítőt ne hagyja felügyelet nélkül.
- A műanyag csomagolóanyagokat gyerekektől elzárt helyen tárolja. A csomagolóanyagok gyerekek 

kezében veszélyesek lehetnek, 
 azok fulladást is okozhatnak.

 VESZÉLY!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.
- Az ujjaival ne nyúljon az adagoló nyílásokba.
- A haját tartsa távol az adagoló nyílásoktól.
- A nyakkendőjét, lógó ruháját, nyakláncát vagy karkötőjét stb. tartsa távol az adagoló nyílásoktól.
- Az adagoló nyílásba bármilyen permetet fújni tilos.
- A CD lemez behelyezésekor a lemez szélét fogja meg. Az ujját ne dugja a CD lemez középső 

furatába, mert a készülék behúzza azt ujját.
- Az iratmegsemmisítőt szabályszerűen felszerelt fali aljzathoz csatlakoztassa. A fali aljzat legyen jól 

elérhető.
- A vágóegység aljáról rendszeresen távolítsa el a szennyeződéseket (papírt, CD lemez vagy 

bankkártya maradványokat), például egy ecset vagy kefe segítségével.
- A hulladékgyűjtő tartály kiürítése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
- A hulladékgyűjtő tartály kivétele esetén véletlenül hozzáérhet a vágóegység éles és hegyes 

alkatrészeihez. Legyen nagyon óvatos.
- A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy abban senki se botoljon meg.
- Az iratmegsemmisítőt csak akkor használja, ha az szabályszerűen össze van állítva.
- Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét a belső tisztításhoz vagy tároláshoz.
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FIGYELEM!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata anyagi károkat okozhat.
- Ne üzemeltesse az iratmegsemmisítőt 3 percnél hosszabb ideig. Az újbóli használat előtt várja meg 

a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
- Az adagoló nyílásokba gemkapcsot vagy tűzőkapcsokat tartalmazó papírt ne dugjon be.
- Amennyiben az egyik vágóegység érzékelője megsemmisítendő anyagot észlel, akkor mindkét 

vágóegység forogni kezd. Ügyeljen arra, hogy az éppen nem használt adagoló nyílásban ne legyen 
semmilyen tárgy sem.

- A papírt ne nyomja össze a hulladékgyűjtő tartályban a kezével vagy a lábával. A műanyag tartály 
elrepedhet.

- A papír / bankkártya adagoló nyílásba csak papírt és bankkártyát szabad bedugni.
- A CD lemez adagoló nyílásba csak CD lemezt (vagy hasonló más lemezeket) szabad bedugni.
- Egyidejűleg csak egy darab CD lemezt vagy egy darab bankkártyát szabad bedugni. Ellenkező 

esetben a vágóegység meghibásodhat.
- A hulladékgyűjtő tartályt rendszeresen ürítse ki. Amennyiben a hulladékgyűjtő tartály megtelik, 

akkor előfordulhat, hogy a vágóegység alulról behúzza a már összevágott papírt, CD lemez vagy 
bankkártya hulladékot.

5. Az iratmegsemmisítő és a csomagolás tartalmának 
az ellenőrzése

FIGYELEM!
Balesetveszély!
Ügyeljen arra, hogy a csomagolás megbontásakor a késsel vagy ollóval ne okozzon sérülést 
a készüléken vagy tartozékain.
- A csomagolás kibontásakor legyen nagyon óvatos.
 1. A iratmegsemmisítőt vegye ki a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze le, hogy a csomagolás tartalmaz-e minden tételt (lásd az 1. oldalt).
 3.  Ellenőrizze le, hogy az iratmegsemmisítő vagy alkatrészei nem sérültek-e meg a szállítás 

folyamán. Amennyiben sérülést észlel, akkor az iratmegsemmisítőt ne használja. A reklamációt 
az eladónál vagy a márkaszerviznél jelentse be (a kapcsolati adatokat a garancialevélben találja 
meg).
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6. Összeállítás

 FIGYELMEZTETÉS!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.
- Az összeállítás előtt az iratmegsemmisítőt még ne csatlakoztassa a feli aljzathoz.
- Az iratmegsemmisítő készülékházának a szélei élesek. Az iratmegsemmisítő összeállítása közben 

legyen óvatos.

A. ábra B. ábra

C. ábra D. ábra

1. A készülékházat qf állítsa fejre, a felső része legyen a padlón.
2. A sima kerekeket 0 a jobb oldalra, a fékezhető kerekeket qa a bal oldalra szerelje fel. A kerekeken 

található függőleges tengelyeket dugja a készülékház furataiba, majd a kerekeket ütközésig 
nyomja le (lásd az A. ábrát).

3. A kerekek felszerelése után a készülékházat állítsa a kerekekre.
4. A vágóegységet 5 felülről helyezze rá a készülékházra. A vágóegységet nyomja le, annak be kell 

kattannia a helyére (lásd a B. ábrát).
 A vágóegység akkor rögzül megfelelően, ha mindkét oldalánál kattanást hall.
5. Akassza be a CD lemez hulladékgyűjtőt qs a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályba qd (lásd 

a C. ábrát).
6. A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt dugja a készülékházba (lásd a D. ábrát).

A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartály akkor rögzül megfelelően, ha kattanást hall. A tartály 
megfelelő behelyezését a biztonsági kapcsoló 6 is érzékeli.
Az iratmegsemmisítő használatra kész. A vágóegységet szétszerelni nem szabad.
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7. Telepítés
1. A hálózathoz csatlakoztatása előtt az iratmegsemmisítő kapcsolóját kapcsolja le (a kapcsolót 4 

tolja OFF (kikapcsolva) állásba).
2. A hálózati csatlakozódugót 1 dugja a fali aljzatba.
3. A kapcsolót tolja AUTO (automatikus) állásba. Ezzel az iratmegsemmisítő használatra kész. 

A készülék készenléti üzemmódban van.

8. Iratmegsemmisítés

 VESZÉLY!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.
- A papírt két kézzel fogva vezesse be az adagoló nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne húzza 

be az ujjait, ne nyúljon az adagoló nyílás közelébe.
- A CD lemez behelyezésekor a lemez szélét fogja meg. Az ujját ne dugja a CD lemez középső 

furatába, mert a készülék behúzza azt ujját.
- A bankkártyát a rövidebb oldalánál fogva adagolja a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne 

húzza be az ujjait, ne nyúljon az adagoló nyílás közelébe.

FIGYELEM!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata anyagi károkat okozhat.
- Ne üzemeltesse az iratmegsemmisítőt 3 percnél hosszabb ideig. Az újbóli használat előtt várja meg 

a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
- A készülékbe nedves papírt dugni tilos. A nedves papír feltekeredik a vágóegységben és dugulást 

okozhat.
- A készülékbe be tegyen tűző kapoccsal összefogott papírt. Meghibásodást okozhat 

a vágóegységben.
- Az adagoló nyílásba 10 darab papírnál többet egyszerre ne dugjon be. Meghibásodást okozhat 

a vágóegységben.
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Az iratmegsemmisítőbe biztonsági kapcsoló 6 is be van építve, amely bizonyos 
esetekben lekapcsolja a készüléket. A biztonsági kapcsoló bekapcsol, ha a papír/
bankkártya hulladékgyűjtő tartályt qd kimozdítja a készülékházból qf, vagy ha 
a készüléket a fogantyúnál 7 fogva megemeli. A biztonsági kapcsoló be- és 
kikapcsolását kattanás jelzi.
• Az iratmegsemmisítőbe épített érzékelő 9 a papír / bankkártya bedugását, 

a másik érzékelő 3 a CD lemez bedugását érzékeli. Az iratmegsemmisítő 
automatikusan bekapcsol, ha a papírt / bankkártyát az adagoló nyílás 8 
közepénél dugja be. Ugyanez érvényes a CD lemez adagoló nyílásra 2 is, a CD 
lemezek bedugásakor.

 A készülék az érzékelt papírt, CD lemezt vagy bankkártyát automatikusan 
behúzza. Ha túl vékony papírt dug a nyílásba (légiposta levélpapír, pauszpapír, 
indigó stb.) akkor előfordulhat, hogy a készülék érzékelője nem fog reagálni. Ez 
normális állapot, nem hiba. Ilyen esetben dugjon be több vékony papírt, vagy azt 
egy másik papírlappal fogja össze. Vegye figyelembe azt is, hogy vékony papír 
nehezen adagolható, az akár el is akadhat a készülékben.

• Az iratmegsemmisítő automatikusan kikapcsol, ha túlterhelést érzékel 
(a motor védelme érdekében). Az újbóli használat előtt várja meg a készülék 
szobahőmérsékletre való lehűlését.

• Az iratmegsemmisítő stabil állása érdekében a fékezhető kerekeket qa a pedál 
lenyomásával fékezze le.

Papír
- A papírt középen dugja a papír / bankkártya adagoló nyílásba 8 

(lásd az E. ábrát).
 Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol és behúzza a papírt.
A papír felszeletelése után kb. 1-2 másodperc múlva a készülék 
automatikusan leáll, és átkapcsol készenléti üzemmódba.

E. ábra

CD lemezek
- A CD lemezt középen dugja a CD lemez adagoló nyílásba 2 (lásd 

az F. ábrát).
 Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol és behúzza a CD 

lemezt.
A CD lemezek feldarabolása után kb. 1-2 másodperc múlva a készülék 
automatikusan leáll, és átkapcsol készenléti üzemmódba.

F. ábra
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Bankkártya
1. A bankkártyát tartsa függőleges helyzetben.
2. A bankkártyát középen dugja a papír / bankkártya adagoló nyílásba 
8 (lásd a G. ábrát).

Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol és behúzza 
a bankkártyát.
A bankkártya feldarabolása után kb. 1-2 másodperc múlva a készülék 
automatikusan leáll, és átkapcsol készenléti üzemmódba.

G. ábra

9. A hulladékgyűjtő tartály ürítése

 VESZÉLY!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet. 
- A vágóegységet ne érintse meg az ujjaival.

A hulladékok megfelelő szelektálása érdekében csak akkor semmisítsen meg papírt, ha 
a tartályban nincs bankkártya hulladék, illetve csak akkor semmisítsen meg bankkártyát, 
ha a tartályban nincs papír hulladék.

A hulladékgyűjtő tartályt rendszeresen ürítse ki, nehogy a papír, CD lemez vagy bankkártya 
maradványokat a vágóegység alulról behúzza.

1. Az iratmegsemmisítő kapcsolóját kapcsolja le (tolja a kapcsolót 4 OFF (kikapcsolva) állásba), és 
a hálózati vezetéket 1 is húzza ki az aljzatból.

2. A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt qd húzza ki a készülékházból qf.
3. Vegye ki a CD lemez hulladékgyűjtő tartályt qs a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályból.
4. A CD lemez hulladékgyűjtő tartályt és a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt ürítse ki.
5. A CD lemez hulladékgyűjtő tartályt tegye vissza a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályba, 

majd a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt tegye vissza a készülékházba. A papír/bankkártya 
hulladékgyűjtő tartály akkor rögzül megfelelően, ha kattanást hall. A tartály megfelelő behelyezését 
a biztonsági kapcsoló 6 is érzékeli.

10. A papír, bankkártya vagy CD lemez elakadása

 VESZÉLY!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.
- Az elakadt papír, CD lemez vagy bankkártya eltávolításához ne használjon szerszámokat és 

hasonló tárgyakat. Az adagoló nyílásba ne dugjon be idegen tárgyakat. pl. ollót, kést, csavarhúzót 
stb.

Az elakadás megszüntetése.
1. A kapcsolót 4 tolja REV (ellenkező forgásirány) állásba. 
 Az iratmegsemmisítő ellenkező irányba fog forogni.
2. A készülék az adagoló nyílásból kinyomja a papírt, CD lemezt vagy bankkártyát.
3. Az újbóli használat előtt várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
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11. Ha a készüléket nem használja
Ha az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a következőket tegye:
1. a kapcsolót 4 tolja OFF (kikapcsolva) állásba,
2. a hálózati vezetéket 1 húzza ki a fali aljzatból.

12. Tisztítás és karbantartás

 VESZÉLY!
Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen kezelés áramütést okozhat.
- Az iratmegsemmisítő tisztítása előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki 

a fali aljzatból.

 FIGYELMEZTETÉS!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen tisztítása sérülést okozhat.
- Üzemeltetés közben az iratmegsemmisítő felmelegszik. Tisztítás előtt várja meg az 

iratmegsemmisítő lehűlését.
- A vágóegységet ne érintse meg az ujjaival.
- Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét a belső tisztításhoz vagy tároláshoz.

FIGYELEM!
Zárlat veszélye!
A burkolaton keresztül a készülékbe kerülő víz zárlatot okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz vagy más folyadék.
- Az iratmegsemmisítőt és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

FIGYELEM!
Balesetveszély!
Az iratmegsemmisítő helytelen használata anyagi károkat okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket, kemény szőrű ecsetet vagy kefét, éles 

vagy hegyes és fém eszközöket, pl. kést, kaparót stb. Ezek kárt okozhatnak az iratmegsemmisítő 
felületén.

1. Az iratmegsemmisítő kapcsolóját 4 tolja OFF (kikapcsolva) állásba és a hálózati vezetéket 1 
húzza ki a fali aljzatból.

2. Az iratmegsemmisítő külső felületét puha száraz, vagy enyhén benedvesített ruhával törölje meg, 
majd a felületet törölje szárazra.

3. A készülék problémamentes üzemeltetése érdekében a papír, CD lemez vagy bankkártya 
maradványokat rendszeresen távolítsa el a vágóegység 5 aljáról. Használjon megfelelő 
szerszámot (pl. puha ecsetet). A vágóegységet ne érintse meg az ujjaival. Az iratmegsemmisítőt ne 
szerelje szét a belső tisztításhoz.
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13. Tárolás
1. Az iratmegsemmisítőt tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
2. Az iratmegsemmisítőt száraz és tiszta helyen tárolja. Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét 

a tároláshoz.
3. Az iratmegsemmisítőt tartsa távol a gyerekektől.

14. Problémamegoldás

 VESZÉLY!
Áramütés veszélye!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen javítása, vagy a nem megfelelő idegen alkatrészek használata 
növeli az áramütés kockázatát.
- Az iratmegsemmisítő burkolatát ne bontsa meg, a javításokat bízza szakszervizre. Forduljon 

a márkaszervizhez. Amennyiben a készüléket megbontja, vagy azt nem előírásszerűen használja, 
akkor a garancia érvényét veszti.

Bizonyos problémákat Ön is el tud hárítani. Keresse meg a problémát a táblázatban, és az ott 
leírtak szerint járjon el. Amennyiben a problémát nem tudja megoldani, akkor vegye fel a kapcsolatot 
a márkaszervizzel. Az iratmegsemmisítőt ne próbálja meg saját erőből javítani.

Probléma Ok Megoldások

Az iratmegsemmisítő 
üzemeltetés közben 
kikapcsol.

Az iratmegsemmisítő túl 
van terhelve.

Kapcsolja le az iratmegsemmisítőt és 
húzza ki a hálózati vezetéket. Az újbóli 
használat előtt várja meg a készülék 
szobahőmérsékletre való lehűlését.

Az iratmegsemmisítő 
a papír bedugása után 
nem kapcsol be.

A papírt ferdén dugta be, 
az érzékelő nem érzékeli 
a papírt.

A papírt helyesen
dugja a nyílásba.

A papír túl vékony, túl fi nom 
vagy gyűrött, az érzékelő 
nem kapcsol be.

1.  A kapcsolót tolja REV (ellenkező 
forgásirány) állásba, és a papírt az 
adagoló nyílásból húzza ki. 

2.  A papírt hajtsa össze és próbálja meg 
ismét bedugni a nyílásba.

A papír elakad. Az iratmegsemmisítőbe 
valószínűleg sok papírt 
dugott be.

A kapcsolót tolja REV (ellenkező forgásirá-
ny) állásba, és a papírt az adagoló nyílásból 
húzza ki.
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Probléma Ok Megoldások

Az iratmegsemmisítő 
nem kapcsol be.

A biztonsági kapcsoló 
aktiválva van

A vágóegységet helyezze megfelelő módon 
a készülékházra.
Ügyeljen arra, hogy a papír/bankkártya 
hulladékgyűjtő tartály teljesen be legyen 
nyomva a készülékházba (kattanást kell 
hallania).

15. Műszaki adatok
Típus: SSK 482
Szín:  fekete
Bemenő feszültség:  AC (váltakozó) 220-240 V/50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 300 W; 1,3 A
Védelmi osztály:  II 
Biztonsági osztály:  4 (DIN 66399)
Tömeg:  kb. 5,4 kg
Méretek (sz × mé × ma): 340 × 210 × 445 mm
Üzemi szélesség: 220 mm (A4)
Vágási módszer:  keresztirányú
Vágási sebesség: kb. 2 m/perc, egy papír esetén (80 g/m²)
 kb. 1,5 m/perc, tíz papír esetén (80 g/m²)
 kb. 1 m/perc, egy bankkártya esetén
 kb. 3,5 m/perc, egy CD lemez esetén
A tartály térfogata: 14 l (papír/bankkártya) 
Max. vágási kapacitás egy ciklusban: 10 papírlap (80 g/m²), 1 bankkártya, 1 CD lemez
Csíkok mérete: 5 × 16 mm
Folyamatos üzemeltetés időtartama: 3 perc
Készenléti üzemmód: 60 perc
Zajszint:  kb. 70 dB

16. Megsemmisítés
A csomagolóanyag megsemmisítése

A készülék alkatrészeit az anyagok szerint szelektálni kell a megsemmisítés előtt. A kartont 
és az egyéb papírokat papírgyűjtő konténerbe, a műanyagokat a műanyaggyűjtő konténer-
be dobja ki.
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Gyártó: Fast CR, a.s. , Černokostelecká 1621 , CZ 251 01  Říčany, Czech Republic

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban 
vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál 
visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 
megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások 
megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi 
hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi 
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen 
tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő 
megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés 
nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 
számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ............................................................................................................................................................................................

Típus:  .........................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ........................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ....................................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..........  .................. hó .................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  ..............................................................

Javításra átvétel időpontja:  ...........................................................................................

Hiba oka:  ...........................................................................................................................

Javítás módja:  ..................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ...............................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............

Szerviz pecsétje:

Kereskedő tölti ki

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
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