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vstup na papír
vstup na karty

CD vstup

Skartovací stroj údržbaNávod k použití

·

·

·

·

·

Po každém skartovím cyklu projeďte skartovacími noži papír potřísněný skartovacím olejem 
prodloužíte životnost převodů i motoru

Vždy používejte méně listů než je maxilnální kapacita stroje. 

TZkuste vysypávat koš když je plný a nečekejte až na rozvícení kontrolky 
přebytečný papír se může dostat do nožů a stroj zastavit

I když všechny skartovče mají bezpečnostní prvky vždy při sundání hlavy odpojte  
skartovaccí stroj z přivodu elektrikého proudu

Při konuelní skartaci dojde po určité obě k zastavení tepelnou pojistkou, nechte stroj odpočnout 
kontrolka přestane svítit a můžete pokračovat

Ovládací tlačítko

Auto-On

Zpětný chod
Off

Koš

Průzor

Spínač on/off Přívodní kabel

Koš na CD

Papíry v řezném soukolí Produkt není určen pro děti 
( není to hračka )
 Zabraňte zachycení rukou, prstú, vlaty do 
vstupního otvrou

abraňte zachycení r kravaty, šály do 
vstupního otvrou

Zabbraňte  zachycení r kvlasů  vstupního 
otvrou

Zabraňte aerosolu
styku se strojemn

Upozornění
Přečtěte si návod ještě před 
použitím strojee

Warning signal

Nedotýkejte se vložených listů po vstupu do skartovací hlavy.
Uzemněná zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení
a musí být snadno přístupná.

3 Silné sluneční světlo může narušit správnou funkci optického senzoru.



Parametry

Operation

FZopakujte porces pročištšní a promazání řezného ústrojí：

Zkontrolujte před použítím evidentní symptomy:
   Snížená kapacita skartace    
Vysoká hlučnost

1

2 Naneste olej určený pro mazání řezného ústrojí 
skartovače mezi dva listy papíru ve tvaru písmene 8 tak, jak je 
uvedeno na obrázku, dokumenty spojte a skartujte

3

 Přepněte kontrolní přepínač do polohy “O“4

Přepínejte kontrolní přepínač z polohy  “ I“ 
do “ R“ tam a zpět po dobu dvou vteřin  

Jak používat stroj

Používejte olej určený pro skartovací stroje - ideálně značky AT

1  Překontrolujte prosím pečlivě napětí   
napětí  stroje před prvním použitím. 
Poté připojte do sítě a přepněte 
vypínač do polohy “ I“

2 Nastavte kontrolní přepínač do polohy  
“ I“ – pohotovostní  režim.

Nastavte kontrolní přepínač do polohy  “ I“ – 
pohotovostní  řežim

Může být skartováno

Nemůže být skartováno

：

：

-

rAT-6C: papír, kreditní karty, CD/DVD, sešívací sponky
AT-8C: papír, kreditní karty, CD/DVD, sešívací sponky
AT-10C: papír, kreditní karty, CD/DVD, sešívací a kancelářské sponky

AT-6C-------------------------------------------------------------------- ---------------6(70g)
AT-8C-----------------------------------------------------------------------------------8(70g) 
AT-10C------------------------------------------------------------------------------------10(70g)

----------------------------------------------------------- -------------------1
----------------------------------------------------------  -------------8 6 - / 7 "(220MM)

-------------------A T - 6 C  a  A T - 8 C >2 min AT-10C  - 4 min
20 100 -  paperů 10karet， ， a 10CDs.

（       ： ）

， ， ， ，
， ， ，

Velikost řezu:
AT-6C-----------------------------------------------------------------3/19"X1-4/7"(4X35MM) 
AT-8C-----------------------------------------------------------------3/19"X1-4/7"(4X35MM) 
AT-10C-----------------------------------------------------------------3/19"X5/7"(4X35MM) 
Maximum:
Listů najednou

Monožství Cd a karets
Šíře vstupu
Boa kontinuelní skartace
maximální denní zatížení:

U silnějšího papíru je potřeba snížit kapacitu dle gramáže.

AT-6C:  Kontinuální formuláře,  samolepky, fólie, noviny,  karton, vlhký papír
AT-8C:  Kontinuální formuláře,  samolepky, fólie, noviny,  karton, vlhký papír

AT-10C:  Kontinuální formuláře,  samolepky, fólie, noviny,  karton, vlhký papír



1. Otevřený koš
：
：

Symptomy:

2.

3. Přehřatí：
                    

4. Plný koš：

Řešení：Zatlačte hlavu ví do koše až přestene kontrolka svítit

3 Ujistěte se, že počet listů připravených ke skartaci  
nepřesahuje skartovací kapacitu 
stroje

4  Vložení dokumentů do vstupního otvoru pro skartaci   
- skartovací stroj zahájí skartaci 
automaticky a po dokončení skartace 
se automaticky vypne

5

6

8  Přepněte vypínač do polohy  “ O“ pro přerušení 
přívodu napětí do stroje.  

7  Po ukončení skartace přepněte kontrolní přepínač 
do polohy “O“ 

Řešení potíží

 pokud svítí kontrolka „Bin Open“  
zkontrolujte usazení horní části skartovacího 
stroje na koš. 

Zasuknutý papír：
Symptom：
Přepněte kontrolní přepínač do polohy  “ R“ a opatrně vyjměte ze 
stroje dokumenty, které nebyly doskartovány .

Symptom：

Řešení：
Nastavte přepínač do polohy "R", 
vytáhněte papír un-řezání od vchodu.

. Pokud se odpadní materiál nashromáždí v odpadním koši 
tak, že zaplní okénko skartovacího koše, koš je plný a je 
potřeba jej vyprázdnit

1

2 Nashromážděný odpad může způsobit přerušení kontaktu řezné hlavy 
s odpadním košem. Stroj v takovém případě okamžitě přeruší skartaci a 
je opět potřeba nashromážděný odpad vyprázdnit

  Po nepřetržitém dvouminutovém skartování se skartovací stroj 
sám vypne z důvodu ochrany proti přehřátí.  Před další skartací 
nechte stroj dostatečně vychladnout .

Řešení： P/řerušte práci na XX minut dokud stroj nevychladne a pak popkračujte.

Přepněte kontrolní přepínač do polohy “ R“ – Vložte
1 ks CD/DVD do vstupního otvoru pro skartaci CD/
DVD Poté přepněte kontrolní přepínač do polohy 
“O“  

Vložte 1 ks kreditní karty do vstupního otvoru 
pro skartaci (v místě, kde je sensor pro 
rozpoznání přítomnosti materiálu ke skartaci)   
skartovací stroj zahájí skartaci automaticky a po 
dokončení skartace se automaticky vypne

( )




