
Skartovač  AT-800 AF - Návod k obsluze

Kapacita manuálního
podavače 

Kapacita automatického
podavače 70/61 listů A4/70/80g

Technické specifikace
8/6 listů A4/70/80g             Vstupní šíře

Hlasitost

Velikost řezu 2 x 10 mm Hmotnost

Skartuje  CD/cc ano; velikost 8 mm Rozměry

Objem koše

Rychlost skartace
Další funkce Čidlo plného koše, pojistka 

proti přehřátí, automatický i  
manuální zpětný chod

OBSLUHA
1.  Před prvotním zapnutím stroje zkontrolujte zda zásuvka odpovídá napětí povoleného pro 
skartovač  - 220V, 50 HZ
2.  Aby nedošlo ke zkrácení životnosti  skartovače nevkládejte více listů papíru než  je 
povoleno

3.  Po zapnutí skartovače svítí kontrolka signalizující, že je skartovač připraven  k použití

A. Možnost skartace 8 listů papíru manuálním 
podavačem 

B. Automatický podavač: vložte až 70 
listů do podavače a zvedněte kovový 
držák papíru

Pokud vložíte listy papíru s kancelářskými sponkami na spodní straně, skartovač pojme pouze 8 listů 
papíru. Pokud potřebujete skartovat více listů se sponkami, vložte je tak, aby sponky byly na horní straně 
papírů.

Pokud jsou kancelářské sponky umístěny kdekoli jinde, než na horní či spodní straně papíru, před skartací je 
odstraňte.

Skartace CD/kreditních karet
DVD/CD skartujte pouze vstupem k tomu určeným a  NEVKLÁDEJTE je do vtupů pro papír!

4. Přehřátí stroje - Po 20 min. soustavné skartace se motor zahřeje natolik, že je potřeba 
skartaci přerušit. Při přehřátí motoru se rozsvítí indikátor a skartovač přestane pracovat. 
po uplynutí 40 minut je možné ve skartaci pokračovat.
5. Zpětný chod - Pokud je do podavače vloženo příliš mnoho listů papíru, skartovač
automaticky zastaví. Stiskněte tlačítko REV pro vyndání vloženého stohu. Snižte počet listů ve 
stohu a pokračujte ve skartaci.
6. Zaseknutí papíru -  Ve vyjimečném případě, kdy dojde k zaseknutí papíru v automatickém 
podavači a nelze jej vyprostit za pomocí tlačítka REV, stroj vypněte, poté zvedněte víko 
podavače a vyjměte zaseknutý papír. Nepoužívejte ostré předměty a dbejte zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k poranění prstů o čepele nožů! Po vyčištění zavřete kryt podavače, 
aby nesvítila kontrolka otevřeného krytu a skartovač byl znovu připraven k práci.
7. Plný koš - Tento model je vybaven funkcí indikace plného koše. Poté, co se koš naplní, stroj 
přestane pracovat a rozsvítí se indikátor plného koše. Vyprázdněte koš a pokračujte ve 
skartaci.
8. Bezpečnostní opatření - Při vytažení koše či odejmutí krytu automatického podavače 
stroj přestane pracovat a rozsvítí se kontrolka otevřených dvířek. Pro zhasnutí kontrolky 
zasuňte koš či vraťte kryt zpět.



Části stroje 

Madlo podavače
Vstup pro papír
Vstup pro CD/Kreditní karty

 přepínač zap/vyp

AC220

Kabel

Průzor koše

Koš

Kolečka

Automatický podavač

Kovový držák 
papíru

Vstup automatického podavače

Kryt automatického podavače

Kontrolka připojení do sítě
Kontrolka otevřených dvířek

Kontrolka plného koše
Indikátor přehřátí stroje

Spínač zpětného 
chodu
Spínač chodu 
vpřed

Důležitá upozornění - Před použitím přečtěte!

!POZOR!
Před skartací odstraňte papírové 
sponky 

Pozor na přítomnost vlasů u 
vstupu pro papír! Může dojít k 
vážnému poranění!

Pozor na přítomnost kravaty u 
vstupu pro papír! Může dojít k 
vážnému poranění!

Pozor na přítomnost prstů u 
vstupu pro papír! Může dojít k 
vážnému poranění!

Vždy zamezte dětem přístup 
ke stroji!

Nestříkejte na stroj žádné oleje či 
hořlavé čistící prostředky ve
sprejích . Hrozí vzplanutí! 

Čištění a údržba stroje 
Nejdříve stroj vytáhněte ze zásuvky a poté otřete suchou utěrkou

Jednou za čas skartujte lubrikační papír a nechte stroj 10 vteřin běžet za pomocí tlačítka FWD 
- chodu vpřed. Lze také použít olej určený pro lubrikaci řezných ústrojí.

NESKARTUJTE textil, plasty a kovové předměty

 Před skartací papír nemačkejte!  Hrozí jeho zaseknutí v řezném ústrojí!
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