
Navodila za uporabo

Uničevalnik dokumentov Peach PS500-10

Varnostna navodila
● Pred uporabo preberite navodila in jim pozorno sledite. Navodila

obdržite za nadaljnjo uporabo.
● Naprave ne uporabljajte v prašnih prostorih ali v prostorih, kjer so

vnetljive snovi (vnetljivi plini, hlapi, hlapi organskih topil).
● Naprave ne uporabljajte na prostem.
● Na vrh naprave ne postavljajte predmetov.
● Izognite se poškodbam zaradi električnega udara.
● Poškodovan vtikač ali kabel naj takoj zamenja za to pooblaščena

oseba oziroma o tem obvestite prodajalca.
● Če naprava ne deluje pravilno ali je poškodovana, naj jo pregleda

za to pooblaščena oseba ali o tem obvestite prodajalca.
● Naprave ne izpostavljajte dežju in je nikoli ne uporabljajte v

vlažnem in mokrem okolju.
● Poskrbite, da napajalni kabel ne bo moker ali vlažen, medtem ko

je naprava v delovanju.
● Izognite se nevarnosti poškodb.
● Napravo naj upravlja le ena oseba.
● Med delovanjem naprave bodite prisotni.
● Z ohlapnimi oblačili, dolgimi lasmi, nakitom ipd. ne bodite v bližini

odprtine za rezanje. Če bi kakšen predmet zašel v odprtino za
rezanje, takoj izklopite napravo iz vtičnice.

● S prsti nikoli ne posegajte v bližino odprtine za rezanje.
● Živali naj se ne nahajajo v bližini naprav, saj lahko pride do

poškodbe.
● Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, osebe z

zmanjšanimi psiho-fizičnimi sposobnostmi ali brez tehničnega
znanja, vendar le ob nadzoru in ob razumevanju tveganja.

● Embalaža predstavlja tveganje zadušitve za majhne otroke. Takoj
po odpakiranju jo shranite na mesto, kjer je nedosegljiva
otrokom.

● Pred čiščenjem, premikanjem ali katerokoli drugo aktivnostjo
izklopite napravo iz vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do
hujših poškodb.



● Rezila očistite z mokro krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali
čistil, ki so na osnovi topil.

● Napravo izklopite, preden odstranite zabojnik. Priporočamo, da
izklopite napravo, preden odprete uničevalnik dokumentov.

● Naprava ne sme biti nikoli v bližini radiatorja ali katerega drugega
vira toplote.

● Napajalni kabel položite tako, da ne bo nihče stopil nanj ali se
spotaknil obenj.

● Napravo lahko popravlja samo za to pooblaščena oseba. Nikar ne
poskušajte sami odstranjevati pokrova - velika možnost poškodbe
ali izgube garancije.

● Napravo uporabljate varno v primeru, da:
- ne uporabljate podaljška, aparat priključite direktno v

vtičnico. Poskrbite, da bo vtikač lahko dostopen.
- Aparata ne preobremenite, namenjen je za krajše delovanje.
- Ob nevarnosti takoj izvlecete vtikač.
- Ne uporabljate naprave drugače, kot je prvotno predvideno.
- Ste ob uporabi pozorni na pravilno rokovanje. Ne

uporabljajte aparata ob zmanjšanju pozornosti oz.
nekoncentriranosti.

● Izklopite napravo in kontaktirajte tehnično podporo, če:
- je napajalni kabel poškodovan,
- je bila po napravi polita tekočina,
- je bila naprava izpostavljena dežju,
- naprava ne deluje kljub upoštevanju navodil,
- je naprava padla iz višine ali je bilo ohišje poškodovano.

Opis naprave

1. stikalo za AUTO/OFF/REVERSE;

2. signalna lučka za preobremenitev;

2. odprtina za rezanje;

3. košara za odpadni papir;



DELOVANJE
Namestitev

● Uničevalnik dokumentov namestite na koš za odpadke.
● Napravo vklopite v katerokoli standardno vtičnico 230 V Ac, 50Hz.
● Ob prvi uporabi lahko iz naprave uhaja dim ali čuden vonj. Če se

to dogaja tudi ob nadaljnji uporabi, kontaktirajte tehnično službo.
● Stikalo postavite na položaj AUTO.
● Za aktivacijo naprave vstavite papir. Uničevalnik se zažene

avtomatično in deluje, dokler ne zmanjka papirja.
● Kapaciteta uničevalnika je 5 listov papirja naenkrat (80g/m2).
● Manjše kose papirja (kuverte, manjše račune) vložite v sredino

odprtine za rezanje.
● Nikoli ne uničujte zaprtih kuvert, etiket ali česarkoli, kar je

premazano z lepilom ali katerokoli drugo lepljivo substanco, saj bo
to pripeljalo do zastoja papirja in poškodbe naprave.

● Ne uničujte mokrega papirja, indigo papirja ali vinil vrečke.
Odvečni material se lahko zatakne za rezila in tako onemogoči
nadaljnjo uničevanje.

● Pred vstavljanjem papirja odstranite sponke ali zmečkan papir.
Papir vstavite in nastavite aparat v pozicijo AUTO.

● Če vstavite preveč papirja in se zagozdi v odprtini za uničevanje,
začne utripati rdeča signalna luč za preobremenitev. Preklopite
stikalo na REVERSE in nato ponovno na AUTO. Ob večjem zastoju
lahko zagozden papir odstranite ročno tako, da odprete zgornji
pokrov. Ob tem je potrebno pazljivo ravnanje. Aparat mora biti
izklopljen. Postopek lahko večkrat ponovite.

Poln zabojnik

Uničevalnik je opremljen s samodejnim zaznavanjem polnega zabojnika.
Ko bo zabojnik poln, se bo prižgala rdeča lučka. Izpraznite zabojnik, tako
da se lučka samodejno ugasne. Ta proces lahko ponovite večkrat.

Preprečevanje zastojev in preobremenitev



Uničevalnik papirja ima zaščito pred preobremenitvijo motorja. Cikel
ustreza približno 2 minutam. Nato se po 30-minutnem čakanju lahko
nadaljuje z uničevanjem papirja.

Naprava se avtomatsko izklopi:

● pri neprekinjeni uporabi naprave več kot 2 minuti pri maksimalni
obremenitvi.

● Prižge se rdeča lučka za pregrevanje.
● Pri prekoračitvi vstavitve števila listov v odprtino rezalnika

oziroma, ko se manjši listi ne vstavljajo na sredino odprtine.
● Ko je koš za odpadni papir poln.

Čiščenje in vzdrževanje

Občasno vstavite oljni papir v odprtino za rezanje. Naprava naj obratuje v
FWD načinu 10 sekund.
Oljni papir uporabite na vsakih 10 polnih košar uničenega papirja.


