
- 1 -

SKARTOVAČKA AVELI BASIC 148

 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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DŮLEŽITÉ bezpečnostní pokyny:

1. Volné oblečení, kravaty, šperky, vlasy a malé předměty udržujte v bezpečné
vzdálenosti od skartovacího otvoru, abyste předešli zraněním.

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupili tento vysoce kvalitní produkt. Před prvním 
použitím si prosím pozorně pročtěte tyto pokyny k používání. Zejména 
dodržujte bezpečnostní pokyny. Naše servisní informace jsou uvedeny v dolní 
části těchto pokynů.

Používání k danému účelu:

Skartovačka je vhodná pouze pro skartování papíru. Jakékoli jiné použití nebo 
upravení je nevhodné a představuje značné riziko nehody.

8 Upozornění: Skartovačka není vhodná pro skartování CD/DVD, kazet nebo
disket.

7. Nádobu na odpad pravidelně vysypávejte, jinak se skartovačka může zaseknout.
Pro vyprázdnění odpadní nádoby odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

elektrického vedení.

2. Pokud skartovačku nebudete dlouho používat, vypojte ji ze zásuvky.

3. Před skartováním odstraňte z dokumentů drátky ze sešívačky či sponky.

4. Vždy udržujte prsty a ruce v bezpečné vzdálenosti od skartovacího otvoru,
abyste předešli vážným zraněním.

5. Přístroj by měl být umístěn k snadno přístupné zásuvce.

6. Skartovačka musí být před přemístěním, přepravou, čištěním zařízení nebo
před vyprázdněním odpadní nádoby vždy vypnuta a odpojena od
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Poznámka: Doporučujeme používat přístroj 2 minuty a pak nechat 30 minut odpočinout, 
abyste dosáhli optimálních výsledků a chránili přístroj.

Dodání
Skartovačka
Nádoba na papírový odpad
Návod

Nastavení skartovačky:

1. Skartovačku bezpečně umístěte na odpadní nádobu. Přitom dbejte na to, abyste
si neskřípli prsty mezi skartovačkou a horním okrajem odpadní nádoby.

2. Připojte hlavní kabel ke standardní zásuvce 230-240 V AC.

Zásady bezpečné práce s elektrickým zařízením
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, prosím odpojte přístroj ze zásuvky.
• Pokud se poškodí hlavní kabel, hlavní koncovka nebo přístroj samotný, prosím

přestaňte skartovačku používat (nebezpečí úrazu)!
• Neopravujte zařízení sami!
• Nepřetěžujte kapacitu zásuvky!
• Síťové připojení zařízení musí být volně přístupné!
• Neupravujte síťový kabel, odpovídá předepsanému síťovému napětí!

9. Nenechávejte prosím skartovačku bez dozoru, pokud jsou nablízku děti
nebo domácí zvířata.

10.Skartovačka je vhodná pouze pro skartování papíru, který musí být suchý 
a čistý. Prosím nevkládejte jiné materiály.

11.Nikdy neotvírejte kryt. V případě problémů se zařízením kontaktujte naši 
zákaznickou linku.

12.Zařízení nesmí být spuštěno s poškozeným napájecím kabelem.

13.Před použitím zařízení si prosím pročtěte návod.

14.Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

15.Zabraňte tomu, aby skartovačka byla v kontaktu s hořlavými plyny nebo 
oleji, mohlo by dojít k požáru.
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Kapacita skartovačky:
Skartovačka Aveli Basic 148 skartuje až 8 listů papíru najednou (A4, 80g). Papír může 
být až 21,8 cm široký. Pokud chcete skartovat malé formáty papíru, jako jsou dopisy 
nebo potvrzení o platbě kreditní kartou, vložte je do středu skartovacího otvoru. 
Ujistěte se, že do skartovačky není nikdy vloženo více než výše uvedené 
maximální množství listů papíru. Jinak může dojít k poškození zařízení.

Ochrana proti zaseknutí papíru a přetížení:

Skartovačka Aveli Basic 148 je vybavena ochranou proti přetížení motoru. Chcete-li 
přístroj dobře chránit, pak doporučujeme, abyste s ním pracovali max. 2 minuty a poté 
ho necha l i  30 minut odpočinout. Za následujících podmínek je přívod proudu do 
motoru jednotky přerušen:

1. Nepřetržitý provoz skartovačky na maximální kapacitu po delší časové období,
např. déle než 2 minuty bez přerušení.

2. Překročení skartovací kapacity, např. skartování více než 8 listů papíru (80 g)
najednou nebo v případě, že papír není vložen do skartovacího otvoru podélně.

Za výše uvedených podmínek je spuštěna automatická ochrana proti přetížení motoru, 
načež je přerušen přívod proudu do zařízení. V takovém případě proveďte následující 
kroky:

Spuštění skartovačky:
Důležité informace:
Toto zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití v uzavřených 
prostorách a pro krátkodobý provoz nepřesahující 3 minuty. Nepoužívejte 
skartovačku pro komerční užití ani ve venkovních prostorách. Nesprávné 
použití představuje riziko nehody.

Hlavní vypínač má 4 polohy. Pro zapnutí zařízení posuňte vypínač do polohy „AUTO”.

1. AUTO (automatické zapnutí). Skartování začne automaticky, jakmile je dokument,
který má být skartován, vložen do podavače.Vložte papír ROVNOMĚRNĚ do 
podavače, jinak může dojít k zaseknutí papíru. Po vložení papíru do
skartovacího otvoru se skartovačka automaticky zapne. Papír vkládejte pouze
do otvorů určených pro vkládání papíru!

2. ZPĚTNÝ CHOD << (zpětný chod) „REV“ způsobí zpětný chod. Pomocí této
funkce lze odstranit zaseknutý papír (viz kapitola „Ochrana proti zaseknutí
papíru a přetížení:“).

3. Pozice OFF (Vypnutý) se doporučuje při vyprazdňování odpadní nádoby nebo
pokud se skartovačka delší dobu nepoužívá.

4. Vpřed (chod vpřed) „FWD“ způsobí chod vpřed.
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1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli riziku vážného zranění,
a počkejte alespoň 30 minut, než se ochrana proti přetížení resetuje.

2. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko REVERSE. Zbývající
papír vytáhněte z řezacích nožů. V případě nutnosti tento krok opakujte.

3. Po stisknutí tlačítka FORWARD můžete pokračovat v normálním procesu
skartace.

Velikost řezu:
Kapacita skartace:
Šířka skartovacího otvoru:
Vstupní napětí:
Rozměry:
Koš na papírový odpad:
Úroveň hluku:

Příčný řez
4 × 40 mm (papír)
8 stran A4 (80g)
cca 220 mm
220~240 VAC, 50 Hz, 1,3 A
cca 311 x 174 x 387mm 
kapacita cca 14 l
cca 70 dB

Čištění:

Pozor! Před čištěním odpojte napájecí kabel. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!

Varování! Řezné nože jsou velmi ostré! Nebezpečí úrazu!

1. Pravidelně vyprazdňujte odpadní nádobu.

2. Čistěte nádobu na odpad lehce navlhčeným hadříkem a případně jemným čisticím 
prostředkem.

3. Ujistěte se, že je při čištění napájecí kabel vytažen ze zásuvky, aby nedošlo 
ke zranění.

4. Řezací mechanismus je potřeba pravidelně promazávat pomocí olejové 
obálky nebo oleje do skartovacího stroje na papíře. V případě, že nebude 
docházet k promazávání mechanismu, bude docházet ke zvýšení hlučnosti 
stroje. 

Technické údaje:
Typ skartace:
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