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ZÁKLADNÍ FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘÍDICÍ PANEL

ČESKY
Model 300C/500C

Nebude skartovat:  Lepicí pásky, dlouhé role papíru, svázané dokumenty, diapozitivy, noviny, 
karton, sponky, průmyslové sešívací spony, více než 20 stran sešitých dohromady, laminát, 
8,89 cm diskety, složky, rentgeny nebo jiné plasty, kromě výše uvedených.

Velikost skartovaného papíru:   
Příčný řez ......................................................................................................... 4 mm x 38 mm 

Maximální hodnoty:   
Kapacita papíru modelu 500C (papír 21,59 cm x 27,94 cm) ............................................. 500* 
Kapacita papíru modelu 300C (papír 21,59 cm x 27,94 cm ) ............................................ 300* 
* Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A; těžší papír, jiná než 

udávaná vlhkost nebo napětí může snížit kapacitu.

A. Řídicí panel (viz níže)

B. Zásuvka skartovacího stroje

C. Kolečka

D.  Vypněte hlavní vypínač

  1. VYPNUTO

  2. ZAPNUTO

E.  Viz bezpečnostní pokyny 

(uvnitř zásuvky)

F. Dvířka nádoby 

G. Nádoba (uvnitř)

1.  Přehřátí (červená)

2.   Vyjmout papír (červená)

3.   Plná nádoba (červená)

4.  Otevřené dveře zásuvky/

nádoby (červená)

5.  Časová prodleva (modrá)

6.  SmartLockTM (modrá)

7.  Spuštění (modrá)

8.   Zapnuto/vypnuto (modrá)

*Model 300C neobsahuje funkci časové prodlevy.

Disky CD/DVD

A.

B.

D.

F.

E.

G.

C.

20+ listů sešitých 
sešívačkou – oddělte 
jednotlivé vrstvy sešitých 
papírů, obsahující více než 
20 listů

20+ spojených sponkou – 
oddělte jednotlivé vrstvy 
papírů spojených sponkou, 
obsahující více než 20 listů.

Místy se vyskytující CD 
nebo DVD nevadí. CD 
nebo DVD vložte mezi 
standardní vrstvy papíru

Materiál s rozměry 
menšími než 21,59 cm x 
27,94 cm, malé listy, tlusté 
obálky a kreditní karty 
vložte mezi standardní 
vrstvy papíru

SKARTACE ODPADU Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮBUDE SKARTOVAT

Papír 21,59 cm x 
27,94 cm

Papír 21,59 cm x 35,56 cm 
(200 listů)

Sešívací svorky

Kancelářské sponky  Kreditní karty

Neuspořádané stohy papírůNevyžádaná pošta Zmačkaný papír

4.
5. 6. 7. 8.

1. 2. 3.

500C



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!

 Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Než 
začnete skartovací zařízení používat, přečtěte si celý návod.

 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 – rukavic, bižuterie, oděvů, vlasů 
atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přepnutím na 
Zpětný chod (R).

 Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály. 
Nepoužívejte na skartovací zařízení plechovky se stlačeným vzduchem.

Nedotýkejte se vyčnívajícího řezného ostří, ozubených kol a hřebíků pod hlavicí nebo 
podávacími rameny skartovačky.

 Před čištěním nebo servisem skartovací zařízení odpojte ze zásuvky.

 Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovací stroj nerozebírejte. 
Neumisťujte ho poblíž zdrojů tepla nebo vody nebo nad ně.

 Tento skartovací stroj obsahuje Hlavní vypínač (D), který je třeba před zahájením 
činnosti přepnout do polohy ZAPNUTO (I). V případě nouze přepněte tento vypínač do 
polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovací zařízení okamžitě zastaví.

 Skartovací stroj 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 konvertory energie, 
transformátory ani prodlužovací šňůry.

 NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování pozdravných kartiček s čipy nebo 
bateriemi.

 Určeno pouze k použití v interiérech.
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ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PAPÍR

Otevřete zásuvku a 
přidejte papír

Zapojte skartovací stroj do 
sítě a přepněte hlavní vypínač 
do polohy ZAPNUTO (I)

K aktivaci stiskněte 
tlačítko ( ) ZAPNUTO

1

Zavřete zásuvku

2

POKUD JE STROJ V KLIDOVÉM REŽIMU

UVÍZNUTÍ PAPÍRU

AKTIVUJTE FUNKCI SMARTLOCK

Chcete-li zařízení 
probudit ze spánku, 
otevřete zásuvku a 
vložte papír

Skartovací zařízení 
automaticky obrátí chod 
papíru a rozsvítí se ikona 
odstranit papír

Otevřete zásuvku a 
přidejte papír

Stiskněte tlačítko Zapnout

Ikona zámku zhasne a 
zásuvka skartovacího 
zařízení se odemkne

Pro zahájení skartování 
zavřete zásuvku a 
stiskněte tlačítko Start

Otevřete zásuvku a 
vyjměte papír

Dojde k automatické aktivaci 
funkce SmartLock. Zásuvka se 
uzamkne a na řídicím panelu se 
rozsvítí ikona zámku.

Oddělte skartovaný stoh, 
otočte stoh tak, aby do 
zásuvky směřoval čistý 
nenarušený okraj papíru

Pro obnovení skartování 
zavřete zásuvku a 
stiskněte tlačítko Start

Po dokončení skartovací 
úlohy ikona zámku zhasne 
a zásuvka skartovacího 
zařízení se odemkne

nebo

JamGuard System™ brání 
přerušování skartování, aby 
nedocházelo k zasekávání 
zařízení

SmartLock™  
Aktivuje se při každém cyklu 
skartování, aby nedošlo k 
ohrožení důvěrných informací

Režim spánku pro 
úsporu energie  
Tato funkce vypne skartovací stroj 
po 2 minutách nečinnosti

POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU

PROVOZ V KLIDOVÉM REŽIMU

JAMGUARD SYSTEMTM

SMARTLOCKTM

Tato funkce vypne skartovací stroj po 2 minutách 
nečinnosti 

V případě uvíznutí papíru

Aktivuje se při každém cyklu skartování, aby 
nedošlo k ohrožení důvěrných informací

Stisknutím tlačítka start ( )  
zahajte skartování. Zásuvka se 
automaticky uzamkne

4

5

2

5

21

1 3 42

3 4 1

3

Další informace o pokročilých funkcích produktu Fellowes, najdete na adrese www.fellowes.com

Po zapnutí hlavního vypínače skartovačka provede cyklus spuštění a bude připravena k použití
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SPUŠTĚNÍ S PRODLEVOU (POUZE MODEL 500C)

ZPOŽDĚNÉ SPUŠTĚNÍ

Zavřete zásuvku 
a stiskněte ikonu 
hodin na řídicím 
panelu

Jedním stisknutím 
nastavíte prodlevu 
30 minut (rozsvítí se 
jedna LED dioda)

Dvojitým stisknutím 
nastavíte prodlevu 
60 minut (rozsvítí se 
dvě LED diody)

Trojitým stisknutím 
nastavíte prodlevu 
90 minut (rozsvítí se 
tři LED diody)

Stisknete-li ikonu 
čtyřikrát, tak časovač 
vynulujete

Umožňuje zpozdit skartování o 30, 60 nebo 90 minut.

Pokud dojde ke kritické situaci s aktivovanou funkcí SmartLock™ a je nutné otevřít zásuvku 
skartovacího stroje, použijte postup uvedený níže.

**Chcete-li zrušit zpožděné spuštění, stiskněte ikonu hodin a podržte ji po dobu 2 sekund

Otevřete zásuvku a 
přidejte papír

Vyhledejte přístupový 
šroub na zadní straně 
stroje a otočte ho proti 
směru hodinových 
ručiček pomocí 6 mm 
inbusového klíče

1 2

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Indikátor přehřátí:  Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj překročil maximální povolenou provozní teplotu a musí se zchladit. Po celou dobu 

regenerace zůstane tento indikátor svítit a skartovací stroj nepoběží.

Plná nádoba: Pokud se rozsvítí tato kontrolka, znamená to, že nádoba na odpadní materiál je plná a musíte ji vyprázdnit. Používejte vak značky Fellowes 36054.

Otevřená dvířka zásuvky/nádoby: Pokud je nádoba otevřená, skartovací stroj nepoběží. Pokud se tento indikátor rozsvítí, zavřete nádobu a pokračujte ve skartování.

Vyjměte papír:  Po rozsvícení indikátoru si projděte část Uvíznutý papír v kapitole Rozšířené funkce produktu.

1

Servisní dvířka se 
začnou zvedat. 
Pokračujte v otáčení, 
dokud nebude 
možné panel dvířek 
snadno vyjmout z 
horní části stroje

3

Chcete-li servisní dvířka 
znovu nasadit, umístěte 
je zpět na horní část 
stroje. Přidržte dvířka na 
místě a zároveň otáčejte 
inbusovým klíčem po 
směru hodinových 
ručiček, dokud neucítíte 
odpor

2

V případě výpadku dodávky proudu zůstane funkce SmartLock™ 
aktivní. Po obnovení dodávky proudu se automaticky znovu 
zahájí cyklus skartace.

*  Skartovačka nebude pracovat, pokud víko nebude zavřené. Chcete-li 

pokračovat ve skartování, víko vždy zavřete.



OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka:  Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky zařízení budou 
bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem 
a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu.  Společnost Fellowes zaručuje, že 
řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 20 let od data nákupu 
původním 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. V žádném případě není společnost 
Fellowes 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.
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