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HC1208 krydsmakulator
Forholdsregler:













Hold altid makulatoren utilgængelig for børn
Put aldrig fingrene i arkføderen
Sørg for at hår, løst tøj eller andre genstande ikke kommer for tæt på arkføder
Hold makulatoren slukket og frakoblet når den ikke benyttes
Tag strømstikket ud af makulatoren når den flyttes eller rengøres
Forsøg aldrig at makulere flere ark end den maksimalt angivet kapacitet
Makuler ikke andet end papir eller kreditkort.
Opsæt makulatoren tæt på stikkontakt
Begræns vedvarende makulering til den anbefalede tid fra brugsanvisningen
Tøm affaldsspanden før den fyldes helt
Forsøg ikke at benytte makulatoren hvis den ikke fungerer hensigtsmæssigt
Brug ikke brandbar syntetisk olie, petroleum- eller aerosolbaseret produkter på makulatoren

Forsøg aldrig selv at reparere din makulator
Advarselsikoner:
Ikonerne på toppen af makulatoren advarer brugeren om potentielle farer når den benyttes
forkert.

Advarsel

Læs
Ingen børn
brugsanvisning før
brug

Ingen hænder eller
fingre

Intet løst tøj

Intet hår
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Ingen aerosol
produkter

HC1208 krydsmakulator
Opsætning:
1. HC1208 bør placeres på en flad overflade. Afhængigt af typen af underlag kan der monteres hjul
som nemt kan påsættes. Det er anbefalet at hjul kun benyttes makulatoren står på en hård og
glat overflade.
2. Sørg for at affaldsspanden er korrekt indsat i makulatoren.
3. Sæt strømkablet i enhver standard 230-volt AC kontakt.
4. Sæt knappen i AUTO positionen. READY knappen burde herefter lyse. Du er nu klar til at
makulere.

Betjening af makulator:
Når makulatoren er tændt indsættes papir blot i arkføderen. Makulatoren starter automatisk og
makulerer papiret, indtil dette er helt igennem maskinen.
På toppen af makulatoren findes udover AUTO også REV
Deres formål er:
1. Når der trykkes på AUTO begynder makulatoren automatisk når der indsættes papir i arkføderen,
og vil fortsætte indtil papiret er helt igennem.
2. REV kan benyttes i forbindelse med papirstop, da knivene vil arbejde modsat for at få fjernet
papiret. Når der skiftes fra REV til AUTO stop da altid i OFF (o) positionen for at undgå skade på
motoren.
3. Det anbefales altid at slukke makulatoren når den ikke benyttes.
4. Når READY lampen er affaldsspanden indsat korrekt, makulatoren er tændt og klar til brug. Hvis
READY lampen ikke, tjek da at stikket er sat korrekt i stikkontakten, affaldsspanden er indsat
korrekt, samt at ON/OFF knappen er trykket i bund.

Makulator kapacitet:
HC1208 kan makulere op til 10 ark 80 grams papir i op til 220 mm (A4) i bredden. Når mindre materieller
såsom kuverter og kvitteringer skal makuleres bør disse indsættes i midten af åbningen.

Papirstop og overbelastning af motor:
HC1208 er udstyret med et automatisk system der forhindrer makulatoren i at overophede. HC1208 er
beregnet til at skulle makulere i 2 minutter med et efterfølgende tidsrum på 30 minutter, hvor den er
slukket. Makulatoren vil automatisk slukke hvis:




Hvis makulatoren benyttes til at makulerer 10 ark i en uafbrudt længere periode
Hvis der indsættes flere papir end det angivet maksimum, eller at papirerne er indsat forkert
eller uhensigtsmæssigt i åbningen.
Papir fra et papirstop ikke fjernes og maskinen overophedes.

Efterlad aldrig makulatoren i papirstop tilstand med strømmen tilsluttet. Hvis du oplever et papirstop gør
følgende.
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Ved et mindre papirstop:
1. Tag fat i det overskydende papir og træk det ud af makulatoren samtidigt med at der trykkes på
REV. Placer ikke fingre i åbningen. Når papiret er fjernet sæt makulatoren tilbage i AUTO
positionen.
2. Sørg for at alt overskydende papir er fjernet.
3. Genoptag makulering
Ved et større papirstop:
1. Træk strømstikket ud af stikkontakten så makulatoren er fuldstændig slukket. Vent i mindst 30
minutter for at lade overophedningssystemet genstarte.
2. Put strømstikket i stikkontakten og sæt derefter makulatoren tilbage i AUTO positionen. Hvis der
er overskydende papir, udfør trin 1 som ved et mindre papirstop. Overskyende papir bør fjernes
fra åbningen.
3. Genoptag makulering.

Specifikationer:







Makulatortype: Krydsmakulator
Størrelse: 4 mm x 33 mm
Kapacitet: 10 ark
Arbejdstid: 2 minutter tændt / 30 minutter slukket
Åbning (bredde): 220 mm
Indgang: 230V AC, 50 Hz, 2A
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