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TECHNICKÉ ÚDAJE

ČESKY
Model M-7C

LEGENDA

Materiály vhodné ke skartování:  papír, sešívací svorky a plastové kreditní karty

Materiály nevhodné ke skartování:  disky CD a DVD, skládaný papír, průsvitné fólie, noviny, 

lepenka, laminátové fólie, kancelářské sponky, desky na papír, rentgenové snímky nebo 

plastové materiály kromě výše uvedených materiálů 

Velikost odpadu ze skartovaného papíru:      
Příčný řez  .................................................................................................. 4 mm x 46 mm 

Maximální hodnoty:  
Počet listů skartovaných současně  ...................................................................................... 7* 

Počet karet skartovaných současně  ..................................................................................... 1* 

Šířka otvoru pro papír  ...............................................................................................  230 mm  

* Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A; těžší papír, vlhkost nebo 

jiné než nominální napětí může kapacitu snížit. Maximální doporučené denní použití: 50 listů; 

5 platebních karet.    7 listů současně.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!
 Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v návodu k použití. 

Než začnete skartovač používat, přečtěte si celý návod k použití.

 Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro 

papír. Nepoužíváte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.

 Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů, jakou jsou rukavice, 

bižuterie, oděvy, vlasy atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, 

uvolněte předmět přepnutím na zpětný chod (  ).

 NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující 

aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ 

ZAŘÍZENÍ “STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH 

MÍST”. Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit 

těžká zranění.

 Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovač nerozebírejte. 

Zařízení neumisťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

 Nedotýkejte se ostří odkrytých nožů pod hlavou skartovače.

 Skartovač musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným 

na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí 

být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte měniče napětí, transformátory 

ani prodlužovací šňůry.

 NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování blahopřání se zvukovými čipy nebo 

bateriemi.

 Určeno k použití pouze v interiéru. 

 Před čištěním nebo servisem skartovač vypněte. 

A.

B.

F.

D.

C.

E.

A. Hlava skartovače

B. Otvor pro papír

C. Průzor

D. Nádoba na odpad

E. Viz bezpečnostní pokyny

F. Řídicí spínač

  1. Automatický START

  1. VYPNUTO

  2. Zpětný chod
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ÚDRŽBA VÝROBKU

ZÁKLADNÍ PROVOZ SKARTOVAČE

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

PAPÍR NEBO KARTA 

Nepřetržitý provoz: 
Maximálně 4 minuty

POZNÁMKA: Po každém průchodu pokračuje 
skartovač krátce v provozu až do úplného 
uvolnění vstupního otvoru.

V případě nepřetržitého provozu trvajícího 
déle než 4 minuty se zařízení na 30 minut 
přepne do režimu ochlazování.

POZOR *  Používejte pouze neaerosolový rostlinný olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250

Všechny skartovače pro příčný řez potřebují k dosažení špičkového 

výkonu mazání. Není-li skartovač naolejován, může být snížena 

kapacita skartování listů, může při skartování vydávat nepříjemný 

hluk a nakonec může přestat fungovat. Chcete-li se těmto potížím 

vyhnout, doporučujeme skartovač namazat olejem po každém 

vyprázdnění nádoby na odpad.

MAZÁNÍ SKARTOVAČE OLEJEM   
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP MAZÁNÍ A PROVEĎTE JEJ DVAKRÁT

Přepněte spínač do polohy 
zpětného chodu  

na 2 až 3 sekundy

* Naneste olej na 

vstupní otvor 

Přepněte spínač 

do polohy Vypnuto 

( )

Uvíznutý materiál střídavě zasouvejte 
dovnitř a tahejte ven

Přepněte spínač do 
polohy zpětného chodu 

 )  
na 2 až 3 sekundy

Přepněte spínač do 
polohy Vypnuto ( ) 
a odpojte zařízení

Opatrně vytáhněte 
nerozřezaný papír ze 
vstupního otvoru. Připojte 
zařízení do sítě

UVÍZNUTÍ PAPÍRU

1 3

1 4

2

5

1 32

6

Přepněte spínač do 
polohy pro automatický 
start  

 ) a pokračujte 
ve skartaci
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OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka:  Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky zařízení budou bez 
jakýchkoliv vad materiálu a provedení po dobu jednoho roku od data nákupu prvním spotřebitelem 
a že na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu.  Společnost Fellowes zaručuje, že 
řezací ostří zařízení budou bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu 
prvním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby ukáže jakákoliv část jako vadná, bude 
vaše jediná a výlučná forma nápravy oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady 
společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, 
nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího zařízení s nesprávným napětím (jiným 
než je uvedeno na štítku) nebo neoprávněné opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat 

zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v 
níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENA NA VÝŠE 
UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovědná za případné 
následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená 
zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě 
případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další 
podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.

Zaveďte papír/kartu 
do otvoru pro papír a 
pusťte jej

Po skončení skartace 
přepněte do polohy 
VYPNUTO ( )

Nastavte na 
Automatický  
Zapnuto ( )
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Polish    
Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską 

Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem. 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www: www.fellowes.com/WEEE 

Russian     
Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы 
Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с нею. 
 
Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт www.fellowes.com/WEEE

Greek    
Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν’ απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ’ αυτή την οδηγία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fellowes.com/WEEE

Turkish     
Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve 

bu yönetmekle ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun. 

 

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fellowes.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech       
Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních 

(OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí. 

 

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách www.fellowes.com/WEEE

Slovak     
Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z 

elektrických a eletronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu. 

 

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na www.fellowes.com/WEEE

Hungarian     
Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id , amikor ki kell dobnia a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékiaról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelve az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is. 

 

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a www.fellowes.com/WEEE internetes címet

Portuguese      

 
 

Hebrew
     .      ,            (WEEE) (Waste Electrical And Electronic Equipment (WEEE) Directive) 

      . 
 

     WEEE,    www.fellowes.com/WEEE
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