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Fontos biztonsági előírások
Az iratmegsemmisítő használata előtt a készülék minden funkciójának megértése
céljából olvassa el gondosan ezt a használati utasítást.
Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. A készüléket csak felnőttek
kezelhetik.
A készüléket egyszerre csak egy személy tudja használni. Működés közben ne
végezzen más tevékenységet (pl. tisztítást) a berendezésen.
A szükséges javítások elvégzését bízza képzett szakemberre.
Védje a készüléket a közvetlen napsugárzástól, a szélsőséges melegtől és a
nedvességtől.
Biztonsági tudnivalók:
A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülékhez közel, könnyen elérhető helyen. Így
veszély esetén a készülék gyorsan leválasztható a hálózatról.
Biztonsági jelölések

A készüléket gyermekek nem kezelhetik.

Ne nyúljon kézzel a bevezető nyílásba.

Ne helyezzen gémkapcsot
vagy tűzőkapcsot a bevezető
nyílásba.

Ügyeljen rá, hogy nyakkendő,
sál, ékszer vagy laza ruházat ne
kerüljön a bevezető nyílás közelébe.

Ügyeljen rá, hogy hosszú haj ne kerüljön a bevezető nyílás közelébe.

Tartsa távol az iratmegsemmisítőtől az aeroszolos flakonokból kijövő gőzöket
és gázokat.
Figyelem: a fenti biztonsági jelölések figyelmen kívül hagyása súlyos testi
sérüléseket okozhat. Amennyiben egy tárgy (ruha ujja, nyakkendő, stb.)
figyelmetlenségből a bevezető nyílásba kerül, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Elektromos biztonsági előírások
- A gyűjtőedény ürítése előtt, illetve a készülék tisztításakor vagy abban az esetben,
ha a készüléket huzamosabb ideig nem tervezi használni, húzza ki a hálózati
csatlakozódugót.
- Ha a hálózati kábel, a hálózati csatlakozódugó vagy a készülék sérült, ne használja
tovább a készüléket.
- Ne terhelje túl a dugaszoló aljzat ajánlott teljesítményét.
- Ne változtasson a hálózati kábelen, mivel az kifejezetten a megadott hálózati
feszültségre lett tervezve.
Rendeltetésszerű használat
A PS 18 CD iratmegsemmisítőt csak papír, CD lemez vagy bankkártya szétvágására
szabad használni, amelyeket a bemeneti nyíláson keresztül kell behelyezni. A
szétvágandó anyagnak száraznak kell lennie, és meg kell felelnie a műszaki adatok
címszó alatt megadott követelményeknek. Más anyag felaprítása sérülésekhez (pl.
szilárd anyagok szilánkjai által) vagy a berendezés károsodásához (a vágószerkezet
elromlásához, stb.) vezethet.
Ne használja a készüléket leporellók megsemmisítéséhez. Távolítsa el az összes
gémkapcsot vagy fűzőkapcsot az iratokról, mielőtt azokat behelyezi a készülékbe.
A készüléket csak száraz, zárt helyiségben szabad használni.
Üzembe helyezés
Óvatosan csomagolja ki a készüléket. A belső gyűjtőtartályt (CD-k számára)
helyezze be a papírgyűjtő tartályba. Dugja be a hálózati kábelt a dugaszoló aljzatba.
Vegye figyelembe a készülék hátoldalán található, energiaellátásra vonatkozó
adatokat a biztonsági intézkedések megtételéhez.
A dugaszoló aljzat és a készülék hálózati csatlakozója biztonsági okokból legyen
szabadon hozzáférhető, hogy az áramellátást vészhelyzetben gyorsan meg lehessen
szakítani.
A készülék kezelése
A készüléken található tolókapcsoló (REV, FWD CD/Card, AUTO) a következő
funkciókkal rendelkezik:
AUTO állás: a készülék üzemkész állapotban van.
A készülék mikrokapcsolókkal van felszerelve. Az adott vágómű aprító üzemmódja
automatikusan elindul, amint behelyezi a papírt a bemeneti nyílásba.
- A készülék előremeneti fokozatba kapcsol, és behúzza a papírt.
- Az aprítást követően a készülék automatikusan kikapcsol.
FWD CD/Card állás: Helyezze egyenként a CD lemezeket vagy a hitelkártyát a
vágómű erre a célra kialakított bemeneti nyílásához.

Hitelkártya

CD lemez

REV állás: A vágómű visszafelé forog. Ha vissza szeretné tartani a papír hátralevő
részét, állítsa a tolókapcsolót REV állásba és a vágómű visszatolja a maradék papírt.
Clear gomb: Ha papír marad a vágószerkezetben, a Clear gomb megnyomásával
elindíthatja a motort a fennmaradó papír aprításához.
Figyelem: A „Műszaki adatok” részben megadott mennyiséget nem szabad túllépni,
különben az aprítandó anyag el fog akadni. Vegye figyelembe, hogy a papírlapok
összehajtásával azok vastagsága megnő, így előfordulhat, hogy túllépi az ajánlott
lapvastagságot. Durva rostból készült papír esetében csökkentse a mennyiséget.
Nem ajánlott hagyni, hogy a papírgyűjtő edényt egészen a vágómű magasságáig
feltöltődjön. Ha még ez előtt kiüríti, elkerülheti, hogy a papír elakadjon a vágóműben.
Rendszeresen ürítse a papírgyűjtő edényt.
Elakadt papír eltávolítása
Ha túl nagy mennyiségű papírt helyez a vágóműbe, az a papír elakadásához
vezethet.
Ilyen esetekben a következőképpen kell eljárni:
- Állítsa a tolókapcsolót REV állásba.
- A vágómű visszafelé kezd forogni, és visszatolja a túlzottan nagy mennyiségű
papírt.
- Csökkentse a papírmennyiséget, és állítsa a kapcsolót vissza AUTO állásba. A
vágómű ismét előre forog, és felaprítja a maradék anyagot.
Amennyiben az előre és hátrafelé történő forgatás sem szűnteti meg az elakadást,
húzza ki a hálózati csatlakozót, és kézzel távolítsa el a maradék papírt a vágóműből.
Motorvédelem
Túlterhelés esetén a motor automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati csatlakozót
a dugaszoló aljzatból, és hagyja lehűlni a motort szobahőmérsékletűre. Ezután a
hálózati csatlakozót dugja vissza a dugaszoló aljzatba, majd folytassa a műveletet.
Ápolással és karbantartással kapcsolatos utasítások
Figyelem: Karbantartási munkák csak úgy végezhetők, ha a hálózati
csatlakozódugó ki van húzva.
A készülék külső burkolatát enyhén nedves ruhával tisztíthatja.
Ne használjon erős tisztítószereket. Soha ne használjon vegyszereket (pl. tisztító
oldószereket, alkoholt) a készülék burkolatának tisztításához.
Hogy az iratmegsemmisítő élettartama minél hosszabb legyen, ajánlatos
rendszeresen megtisztítani a vágóművet a szennyeződésektől és kifejezetten
iratmegsemmisítőkhöz való olajjal bekenni a vágóművet. Ez a különleges CFCmentes olaj megvásárolható a forgalmazónál vagy közvetlenül a hattingeni
szervizközpontunkból is beszerezhető. Ezzel meghosszabbítható a készülék
élettartama.
Figyelem: Tilos CFC gázokat tartalmazó olaj permetezőpalackot használni.

Műszaki adatok
Modell:
PS 18 CD
Tápegység:
AC 230 V / 50 Hz
Papíradagoló nyílás munkaszélessége: 220 mm
CD-nyílás munkaszélessége:
120 mm, a csíkok hossza 40 mm kb. 40 mm
Vágóteljesítmény:
6 DIN A4 lap (70 g/m2), 1 CD, 1 hitelkártya
Biztonsági fokozat:
1
Max. felvett teljesítmény:
0,7 A
Méretek (SZ x H x M):
280 x 146 x 312 mm
Tömeg:
1,5 kg
Üzemidő papír esetében:
1,5 perc bekapcsolva, 15 perc kikapcsolva
Üzemidő CD esetében:
1,5 perc bekapcsolva, 15 perc kikapcsolva
Üzemzavar
Probléma
A készülék nem működik

A készülék nem működik
hosszabb üzemeltetés
után, vagy megáll
működés közben
Torlódás

Ok
A hálózati csatlakozó
megfelelően van
csatlakoztatva a
dugaszoló aljzatba?
Nem indul a motor, amikor
behelyezi a papírt?

Megoldás
Csatlakoztassa a hálózati
kábelt a dugaszoló
aljzatba.

Csúsztassa a papírt a
megfelelő nyílásba úgy,
hogy a papír a középen
elhelyezkedő érzékelőt
érintse.
Húzza ki a hálózati
Használta a készüléket
hosszabb ideig
csatlakozót a dugaszoló
megszakítás nélkül?
aljzatból, és hagyja lehűlni
Meleg a készülék felülete? a motort
szobahőmérsékletűre.
Több mint 6 db (70 g/m²)
Állítsa a tolókapcsolót
papírlapot vagy több mint
REV állásba a papír
1 CD-lemezt/hitelkártyát
visszatolásához. Állítsa a
helyezett be? Az anyag
kapcsolót újra AUTO
nem egyenesen van
állásba a vágóműben
belehelyezve az
maradt papír
adagolónyílásba?
szétaprításához.

Amennyiben egy hibát nem tud önállóan elhárítani, akkor vegye fel a kapcsolatot
szakkereskedőjével, vagy hívja az Olympia forródrótot.
Hulladékkezelési tudnivalók

Ez a jelölés (az áthúzott szemétgyűjtő tartály) azt jelenti, hogy a terméket,
miután élettartama befejeződött, vissza kell vinni vagy a végfelhasználó számára
elérhető szelektív gyűjtőhelyre kell szállítani. Ez a jelölés csak az EEA (*) országaira
vonatkozik.

EEA = Európai Gazdasági Térség, ami az Európai Unió tagállamait valamint
Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magába.
Garancia
Amennyiben a készülék hibás, kérjük, vigye azt vissza eredeti csomagolásában a
számlával együtt az értékesítési helyre ahol vásárolta.

