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Úvod

Varování
- Skartovací stroj  je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je urèen pouze k úèelùm,
  které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, nápajecí šòùra ani zástrèka nesmí pøijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šòùra nebo zástrèka poškozeny.
- Napájecí šòùra nesmí pøijít do styku s otevøeným ohnìm nebo žhavým pøedmìtem.
- Neskartujte kovové pøedmìty.
- Dbejte bezpeènosti, aby nedošlo ke vtažení vlasù, kravaty, bižuterie nebo jiných volných pøedmìtù
   èi odìvù do vstupní štìrbiny.
- Je zakázáno jiné použití, zvláštì to, kde by mohlo dojít k poškození nebo znièení stroje, popøípadì
  poranìní osob.
- Pøi poruše zaøízení , pøed vyprázdnìním koše nebo pøed jakýmkoliv zásahem do zaøízení 
   je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrèky ze sí�ové zásuvky.
- Tento typ skartovacího stroje je urèen pro pøerušovaný provoz. Mezi jednotlivými dobami, kdy je 
  pøístroj používán je zapotøebí dìlat pøestávky. Pracuje-li se na stroji dlouho a bez pøestávky, dochá-
  zí k jeho pøehøátí, což mùže ovlivnit kvalitu skartace nebo zpùsobit poškození stroje.

Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje DWS-1006CD. Jsme pøesvìdèeni, 
že jste si vybrali správnì. Tyto modely skartovacích strojù jsou  urèeny pro malé a domácí kanceláøe 
s malou intenzitou skartace.

Údržba a opravy
- Pro zajištìní správného chodu stroje je zapotøebí pravidelnì mazat øezné nože.
- Pokud øezné nože nebudou promazány, mùže dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje,
  èastému pøetížení a zablokování papíru a v neposlední øadì k celkovému poškození øezného 
  mechanismu.
- U skartovacího stroje s pøíèným øezem ("cross-cut") minimálnì po cca 20 min. provozu 
   nebo s každým vyprázdnìním odpadního koše.
- K mazání používejte výhradnì speciální olej 
   do skartovacích strojù (poptávejte u svého dodavatele).
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžíci) na nože 
   po celé jejich délce pøes vstupní štìrbinu (viz obr. vpravo), 
   pøepnìte hlavní pøepínaè do polohy AUTO a spus�te 
   stroj na 3 sek. pøiložením listu papíru pøed èidlo, 
   které se nachází uprostøed vstupní štìrbiny, papír 
   neskartujte. Poté pøepnìtì pøepínaè do polohy 
   REV na 3 sek., takto vystøídejte polohy AUTO a 
   REV alespoò 3×.
- Pravidelnì vyprazdòujte odpadní koš.
- Pøi poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zaøízení koupili. Tento Vám zprostøedkuje jak pøí-
   padnou záruèní, tak i pozáruèní opravu.

Instalace
- Vyjmìte skartovací stroj z krabice a odstraòte z nìho pøepravní polystyrénová tìlesa.
- Skartovací stroj umístìte tak, aby sí�ová zástrèka zùstala vždy snadno pøístupná, aby v pøípadì 
  nebezpeèí bylo možno stroj okamžitì odpojit od sítì.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napìtí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují 
  s hodnotami  v místì použití skartovacího stroje.
- Proveïte montáž skartovacího stroje: Usaïte øeznou jednotku (hlavu) skartovacího stroje dovnitø 
  odpadního koše tak, aby lícovala s košem. Pozor na plastový prolis na koši, který zapadá do spínaèe
  na hlavì skartovacího stroje. Skartovací stroj nejde zapnout, pokud prolis na koši nezapadne 
  do spínaèe na hlavì skartovacího stroje. Jedná se o ochranu obsluhy pøed zapnutím stroje bez koše 
  a pøed zranìním.
- Po splnìní všech pøedchozích bodù mùžete pøipojit skartovací stroj k síti.
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Návod k obsluze

1. odpadní nádoba
2. hlavní pøepínaè:
    - zpìtný chod (REV)
    - zapnutí (AUTO)
    - vypnutí (OFF)
3. vstupní štìrbina na papír
4. vstupní štìrbina na CD

1. Hlavní pøepínaè (2) pøepnìte do polohy AUTO, skartovací stroj je pøipraven k  práci.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP (poloha AUTO na hlavním 
    pøepínaèi), což znamená, že se automaticky zapne pøi vložení dokumentu, který chceme skartovat 
   do vstupní štìrbiny (3) a po skartaci vypne.
   DWS stroje lze použít nepøetržitì max. po dobu 2 minut. Poté je nutno skartovaèku nechat 
   vychladnout po dobu až 25 minut. 
3. Pøi vložení nadmìrného množství papíru do vstupní štìrbiny mùže dojít k zablokování skartovacího
    stroje. Pro odblokování pøepnìte hlavní pøepínaè (2) do polohy REV (zpìt) a vyèkejte až se papír
    uvolní a dostane ven. Pak rozdìlte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní pøepínaè (2) 
    pøepnìte do polohy AUTO a znovu vložte skartovaný dokument do vstupní štìrbiny (3). 
   Pokud stroj již nebudete delší dobu používat, pøepnìte pøepínaè (2) do polohy OFF a odpojte
   ze zásuvky.
Pokud skartujete malé dokumenty (obálky) nebo kreditní karty, pøedmìt vložte doprostøed vstupní 
štìrbiny
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Pøeprava, skladování, likvidace
- Skartovací stroj  pøepravujte vždy v originálním balení dle symbolù pro pøepravu uvedených 
  na krabici.
- Skartovací stroj  neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpeèné látky, a proto není nutný 
  nestandardní  postup pøi likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tøídìný odpad. Plastové a neželezné 
  èásti nespalujte, odevzdejte je do sbìren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. 
  Pøi likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostøedí.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení
Uvedený symbol na výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za úèelem
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urèených sbìrných místech, kde budou pøijata
zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu  pomùžete zachovat cenné pøírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadù na životní prostøedí a lidské zdraví, 
což by mohlo být dùsledky nesprávné likvidace odpadù. Další podrobnosti si  vyžádejte 
od místního úøadu nebo nejbližšího sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními pøedpisy udìleny pokuty. 

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení (firemní a podnikové
  použití)
  Za úèelem správné likvidace elektrických a elektronických zaøízení pro firemní a podnikové použití 
  se obra�te na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o zpùsobech 
  likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozaøízení na trh Vám sdìlí, kdo má povinnost 
  financovat likvidaci tohoto elektrozaøízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete zachovat 
  cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadù na životní prostøedí
  a lidské zdraví. Pøi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
  pøedpisy udìleny pokuty.
- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení v ostatních zemích 
  mimo Evropskou unii
  Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických
  a elektronických  zaøízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úøadù nebo prodejce zaøízení.
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Záruka
- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho souèásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 
   24 mìsícù od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správnì, proètìte si znovu dùkladnì tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemùže být odstranìna, uplatnìte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí 
  bezplatnou opravu nebo výmìnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady zpùsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, 
  neodbornou obsluhou nebo na škody zpùsobené bìhem pøepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je pøedložení záruèního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání
  stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje bìhem pøepravy.

Technické charakteristiky
                                                                                DWS-805CD                         
šíøe vstupu (mm)                                                                        220                          
šíøe øezu (mm)                                                                          4 x 45                    
kapacita skartace A4/75 g                                                          8                         
skartace sešívacích/kanceláøských sponek                      není doporuèeno
kapacita skartace CD/DVD                                                        1                                                                                    
rychlost skartace (m/min)                                                          2.2                    
objem odpadního koše (l)                                                          13                        
sí�ové napájení (V/Hz)                                                        220 V/50 Hz                           
pøíkon (W)                                                                                250                
autom. start/stop                                                                       ano                      
zpìtný chod                                                                               ano                             
motor pro non-stop práci                                                           -                            
tepelná pojistka motoru                                                            ano                       
rozmìry š × h × v (mm)                                                 310 × 163 × 322    
hmotnost (kg)                                                                             4                        
záruka (mìsíce)                                                                         24                           

Dùležité informace
- Provoz každého zaøízení na max. pøípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporuèujeme
   skartovat  max. 70 % pøípustného množství skartovaného materiálu pro daný model!!!
- Do skartovacího stroje nevkládejte vìtší než pøípustné množství skartovaného materiálu, jinak by
  mohlo dojít k zablokování zaøízení a pøetížení mechanických soustav, což mùže vést k poškození stroje.
- Neskartujte mìkké pøedmìty, jako napø. fólie, textilie, papírové ruèníky, toaletní papír, papír 
  se samolepící vrstvou nebo samolepící tabelaèní etikety. Tyto pøedmìty se smotávají a zpùsobují 
  zaseknutí nožù.
- Neskartujte kovové pøedmìty. Nepøetìžujte stroj skartací kanceláøských a sešívacích sponek. Dopo-
   ruèujeme tyto pøedmìty z dokumentù odstranit v zájmu zachování lepší funkènosti øezné jednotky.
- Pokud používáte stroj s podélným øezem ("strip-cut") pro nadmìrnou skartaci chemického papíru, 
   plastových karet a jiných materiálù než bìžného kancel. papíru, mùže dojít ke snížení životnosti 
  øezných nožù. Pro pøípady skartace vìtšího množství tìchto materiálù doporuèujeme použít skarto-
  vaèku s pøíèným øezem ("cross-cut" ).
- Mezi jednotlivými dobami, kdy je pøístroj používán, je zapotøebí dìlat pøestávky, po vychladnutí
  (cca 25 min) je opìt pøipraven k použití. V pøípadì skartovacích strojù DWS  nesmí nepøetržitý 
   provoz trvat déle než 3 min. 
- Všimnìte si štítku s upozornìním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, vlasù, kravaty nebo prstù do stroje.
- Pokud chcete stroj pøemístit, nejprve jej odpojte ze zásuvky. Pøi pøemís�ování stroje (na koleèkách 
   nebo na vozíku) dbejte na to, aby nedocházelo k prudkému zabržïování nebo poškození stroje 
   z dùvodu nekvalitního povrchu prostoru.
- V pøípadì, že skartovací stroj nefunguje po pøetížení vìtšího množství skartovaného materiálu nebo
   skartování bez pøestávky stroj vypnìte ze zástrèky a ponechte vychladnout na pokojovou teplotu.

 
 

Dovozce: Univox spol. s r. o., Kolonie 392, 737 01 Èeský Tìšín, tel. 558 737 604-5
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