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Specificaties

Beschrijving van de onderdelen
Rexel Auto+ 100

Velcapaciteit
(Invoeropening voor weinig vellen)

6 vellen (80 gsm)

Velcapaciteit
(Automatisch invoervak)

100 vellen (80 gsm)

Automatische uitschakeling

Na 2 minuten

Bedrijfscyclus

5 min. AAN / 30 min. UIT

Bedrijfstijd, koude start

10 minuten

Volt / Hz

230 V; 50 Hz

Ampère

1,5 A

Motor Watt

200 W

Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van deze papiervernietiger van Rexel.
We zijn er van overtuigd dat u veel plezier van dit apparaat zult
hebben; om het apparaat optimaal te gebruiken, is het raadzaam deze
gebruiksaanwijzingen goed door te lezen.

Veiligheid voorop
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Om letsel te voorkomen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht nemen bij de opstelling van dit product.
• Steek de stekker in een toegankelijk stopcontact en zorg er voor dat
niemand over het snoer kan struikelen.
• Bij een eventuele poging door een onbevoegd persoon om dit
apparaat te repareren, vervalt de garantie. Stuur de machine terug
naar de leverancier.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de papiervernietiger
verplaatst of als de machine langere tijd niet zal worden gebruikt.
• Gebruik de papiervernietiger niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker, nadat hij een defect heeft vertoond of nadat hij
op enige wijze is beschadigd.
• Zorg ervoor dat het stopcontact niet overbelast is, omdat dit brand of
een elektrische schok kan veroorzaken.
• Het stopcontact moet zich in de buurt van de machine bevinden en
goed toegankelijk zijn.
• Wijzig de stekker niet. De stekker is samengesteld voor de juiste
elektrische voeding.
• Gebruik de papiervernietiger niet in de buurt van water.
• Gebruik geen stofverwijderings- of schoonmaakmiddelen in
spuitbussen.
• Spuit niets in de papiervernietiger.
• Plaats geen junkmail, tijdschriften, gebonden documenten, enz. in het
automatische invoervak.
Ook al voldoet deze papiervernietiger aan de UL 60950
veiligheidsnormen en is de machine vingerveilig, toch wordt aangeraden
de machine niet in de buurt van kinderen of huisdieren te gebruiken.
De kruisvormige vergrendelschakelaar aan de linkerkant van het
automatische invoervak (zie afb. 4 boven) is speciaal ontworpen om te
voorkomen dat de papiervernietiger inschakelt wanneer de laaddeur
open staat. U mag onder GEEN beding met deze vergrendelschakelaar
knoeien. Er mag NIETS anders in de vergrendelschakelaar worden
gestoken dan de punt van de laaddeur, omdat daarmee het
snijmechanisme wordt geactiveerd.

U
A A
 an/uit-knop (achterkant)
U
B B
 elangrijke veiligheidssymbolen (raadpleeg het
regelpaneel van de papiervernietiger hieronder)
U
C Invoeropening voor weinig vellen
U
D Invoeropening voor creditcards
U
E A
 uto/Stand-byknop
U
F A
 chteruit-knop
U
G K
 nop voor blokkeringsverwijdering, continu
vooruit-stand
U
H K
 nop voor de laaddeur
U
 aaddeur
I L
U
 ijkvenster voor de papierstapel
J K
U
 fvalbak vol/laaddeur open-lichtje, afkoellichtje en
K A
blokkeringslichtje
U
L V
 erwijderbare afvalbak met kijkvenster

Verlichte symbolen
Blokkeringslichtje – Dit betekent dat er papier
vastgelopen is.
Afvalbak vol/laaddeur open-lichtje – Dit betekent dat
de afvalbak vol of open is of dat de laaddeur open staat.
Afkoellichtje – Dit betekent dat de machine aan het
afkoelen is.

Regelpaneel van de
papiervernietiger
Auto

Vooruit

Achteruit

Veiligheid voorop
Wees voorzichtig met loszittende juwelen die in de
snijkop verstrengeld kunnen raken.
Dit betekent geen cd/dvd.
Houd kinderen uit de buurt van de papiervernietiger.
Steek uw hand niet in de invoeropening van de snijkop.
Wees voorzichtig met dassen en andere loszittende
kledingstukken die in de snijkop verstrengeld kunnen raken.
Wees voorzichtig met lang haar, omdat het in de snijkop
verstrengeld kan raken.
Gebruik geen spuitbussen.
Dit betekent geen oliesmering (alleen smeervellen).

O
Uitleg over lichtjes en pictogrammen
Automatisch
Vastgelopen
		
papier
			
Symboolkleur
Stroomschakelaar aan/uit
Auto-stand
Stand voor blokkeringsverwijdering, continu vooruit
Achteruit-stand
Vastgelopen papier
Laaddeur open
Afvalbak vol of open
Motor moet afkoelen
Zelfreiniging van messen
Slaapstand

Afvalbak vol /
afvalbak open /
laaddeur open

Blauw
Rood
Rood
Uit			
Brandt			
Brandt			
Brandt
Brandt		
Brandt
Brandt		
Brandt		
Brandt
Brandt		
Brandt
Brandt			
Brandt
Knippert 		
Uit			

Afkoelen

Rood

Knippert

Auto + 100 versnipperingscapaciteit
De Auto+ 100 KAN
het volgende
versnipperen:

Geniet papier, binnen 25 mm
vanaf de hoek

Papier met paperclip, binnen
25 mm vanaf de hoek

A3 dubbelgevouwen - max.
2 vellen

26/6 en 24/6 of kleinere nietjes

Kleine/medium paperclips (max.
draaddikte = 0,9 mm)

100 vellen papier, eenzijdig
afgedrukt

A5-papier, uitgelijnd met de
markeringen in het invoervak

100 vellen gewoon papier

80 gsm papier
- A4 – 210 mm x 297 mm
- A5 – 148 mm x 210 mm
- A3 enkel vel, dubbel gevouwen
tot een A4.

Ook al accepteert
de Auto+ 100
vastgemaakte vellen,
toch raadt Rexel aan
om de nietjes en
papierclips voorafgaand
aan de vernietiging te
verwijderen, zodat de
machine langer mee
zal gaan.

100 vellen met kleurafdruk

> 80 gsm papier (via
invoeropening voor weinig vellen)

Heavy-duty nietjes. Zorg ervoor
dat de pootjes niet langer zijn
dan 6 mm.

Een document met meer dan 25
vellen die met een nietje of klem
bij elkaar gehouden worden.

Ingebonden documenten

Grote paperclips. Zorg ervoor
dat de paperclip niet langer is
dan 32 mm.

Meerdere gevouwen vellen
(gevouwen A3-vellen komen
het vaakst voor)

Tijdschriften of andere
Ongeopende post, bijv.
documenten die vastgezet zijn
junkmail
met meerdere nietjes of klemmen.

Plastic vellen, gelamineerde
documenten, plastic mappen,
glanzend papier of een vel dat
aan weerszijden is bedrukt.

Dik of kartonpapier

Zelfklevende etiketten

De Auto+ 100 KAN
het volgende NIET
versnipperen:
Foldback clips

raken.
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Automatische toevoertechnologie
De Auto+ 100 is ontworpen om automatisch tot 100 vellen
uit het automatische invoervak te vernietigen en tot 6 vellen
via de invoeropening voor weinig vellen. Het gepatenteerde
automatische toevoermechanisme kan papier vernietigen
dat met nietjes en paperclips is vastgemaakt en trekt slechts
enkele vellen papier in het snijmechanisme om de kans op
vastgelopen papier te minimaliseren. De vellen papier hoeven
niet op een bepaalde manier gerangschikt te zijn, voordat ze in
het invoervak worden gelegd.
Om de machine te laden, drukt u op de laaddeurknop, die de
laaddeur automatisch opent. Leg de documenten in het vakje.
U kunt de deur tot 90 graden openen, als u betere toegang
wilt verkrijgen. Zodra de laaddeur wordt gesloten, begint de
versnipperingsfunctie automatisch.

Veiligheidsfunctie voor ongesloten
afvalbak of laaddeur
Deze machine heeft een veiligheidsfunctie die ervoor zorgt
dat als de afvalbak of de laaddeur tijdens de snijfunctie wordt
geopend, de machine wordt stilgezet. Ook gaat het lichtje voor
afvalbak vol / laaddeur open (
) branden.

Blokkering verhelpen
Mocht het papier ooit vastlopen, zal de Auto+ 100 automatisch
het snijmechanisme driemaal achteruit en weer vooruit laten
lopen om de blokkering te verhelpen. Als deze automatische
functie om de blokkering te verhelpen niet heeft geholpen, zal
de machine stoppen en gaat het lichtje voor vastgelopen papier
(
) branden. Probeer de blokkering te verhelpen door de
achteruit-knop en de blokkeringsverwijderingsknop (continu
vooruit) (
) te gebruiken. Als dit het probleem niet verhelpt,
opent u de laaddeur, verwijdert u de resterende vellen papier uit
het automatische invoervak en trekt u het vastgelopen papier
uit het snijmechanisme.

Oververhitting
Als de Auto+ 100 langer dan 10 minuten ononderbroken
wordt gebruikt, kan de machine oververhit raken en gaat het
afkoellichtje ( ) branden. Laat de machine afkoelen. Wanneer
de machine weer gebruiksklaar is, knippert het afkoellichtje niet
langer. Als de machine tijdens de versnipperingsfunctie moet
afkoelen, hoeft u niets te doen. De machine begint automatisch
weer met de versnipperingsfunctie, zodra hij is afgekoeld na
een periode van onongebroken gebruik. Terwijl de machine
afkoelt, kunt u papier in het automatische invoervak leggen en
de afvalbak legen.
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Bediening
1	Nadat de papiervernietiger is uitgepakt, trekt u de afvalbak
eruit. Verwijder de recycleerbare papieren zak. Steek de zak
in de afvalbak (volgens de aanwijzingen op de zak). Duw de
bak weer op zijn plaats.
2	Steek de stekker in het stopcontact.
3	Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de achterkant van de
machine op aan staat.
4	Als u wilt beginnen met het versnipperen van papier, drukt
u op de auto-knop (
). Het blauwe stand-bysymbool op
de auto-knop gaat branden en de machine gaat op de autostand staan. U kunt nu papier versnipperen.
5	Druk op de laaddeurknop om de laaddeur te openen. Leg
tot 100 vellen papier tegelijkertijd in het automatische
invoervak. Vul het vak niet hoger dan de 100 MAX-lijn,
omdat de machine anders beschadigd raakt (zie afb. 1).
6	Sluit de laaddeur zonder op de laaddeurknop te drukken. De
machine begint nu automatisch het papier te versnipperen.
7	Als u niet meer dan 6 vellen hoeft te versnipperen, kunt
de invoeropening voor weinig vellen gebruiken, zolang het
automatische invoervak leeg is (zie fig. 2).
8	Als de papiervernietiger langer dan 2 minuten op de
auto-stand staat zonder dat hij wordt gebruikt, gaat hij
automatisch op stand-by staan, zodat energie wordt
bespaard.
9	De machine functioneert automatisch vanuit de standbystand wanneer er papier in de invoeropening voor weinig
vellen wordt gestoken. Als u de laaddeur opent, de afvalbak
leegt of op een knop drukt, gaat de machine weer op de
auto-stand staan.

Achteruit-functie
1	Als u tijdens de versnipperfunctie wilt dat het papier
achterwaarts uit de machine komt, kunt u de achteruit-knop
(
) gebruiken. Het lichtje voor vastgelopen papier gaat
branden.
2	Deze achteruit-functie werkt alleen wanneer de achteruitknop ingedrukt is. Als de knop wordt losgelaten, gaat de
machine weer op de auto-stand staan.

O
Creditcards versnipperen
Auto+ 100 kan creditcards versnipperen, maar geen cd’s. Zet
de machine op de auto-stand en steek de creditcard in de
gleuf boven de invoeropening voor weinig vellen (zie fig. 3).
Rexel moedigt de klanten aan om het versnipperde papier te
recyclen. Let wel dat versnipperd papier niet gerecycled kan
worden als het is vermengd met creditcardscherven. Als u wilt
recyclen, moet u het versnipperde papier en de creditcards
gescheiden houden.

Afvalbak vol
De machine functioneert niet als de afvalbak vol is en het
afvalbak vol-symbool (
) brandt. U moet de afvalbak legen.
• Trek de afvalbak langzaam uit de machine, zodat u hem kunt
legen.
• Duw de lege afvalbak terug op zijn plaats en druk op de autoknop om met versnipperen door te gaan.

Zelfreinigende messen

Accessoires en onderhoud
Voor alle modellen wordt aanbevolen een papieren afvalzak te
gebruiken, zodat de zak met het versnipperd papier gerecycled
kan worden.
Accessoire
Recycleerbare afvalzak
Smeervellen

Onderdeelnummer

Aantal per doos

2102577
2101949
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De papiervernietiger smeren
Gebruik alleen olievellen van Rexel (2101948 en 2101949)
om het apparaat te smeren. ACCO Brands accepteert geen
aansprakelijkheid voor de prestatie of veiligheid van dit
apparaat als er andere soorten of merken smeermiddelen zijn
gebruikt.
De rollen van het automatische toevoermechanisme kunnen
na verloop van tijd vuil worden. Veeg ze met een droge doek
schoon, zodat de machine optimaal kan blijven presteren.

Wanneer de afvalbak is geleegd en weer terug op zijn plaats
is gezet, zal de machine 4 seconden achteruit draaien, 2
seconden stoppen en 4 seconden vooruit draaien om al het
resterende papier uit het snijmechanisme te verwijderen. Dit
unieke zelfreinigingsmechanisme is een extra functie naast de
antiblokkeringstechnologie van Rexel.

Garantie
ACCO Brands garandeert de producten en hun onderdelen
gedurende 24 maanden na de oorspronkelijke datum van
aankoop tegen materiaal- of fabricagefouten bij normaal
gebruik. Gedurende deze periode repareren of vervangen wij
alleen een defect product of onderdeel mits aan de volgende
garantievoorwaarden is voldaan:
De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten
bij normaal gebruik en geldt niet voor beschadigingen aan het
product of aan de onderdelen die het gevolg zijn van:
	wijzigingen, reparaties, modificaties of onderhoud
uitgevoerd door een niet door ACCO erkend service center;
	ongelukken, achteloosheid of misbruik doordat de normale
bedrijfsprocedures van dit product niet werden opgevolgd.
Niets in deze garantie vrijwaart ACCO van de aansprakelijkheid
in verband met (fataal) persoonlijk letsel, veroorzaakt door
de onachtzaamheid van ACCO. Deze garantie (mits aan deze
voorwaarden wordt voldaan) geldt extra en doet geen afbreuk
aan uw wettelijke rechten.
Als u vragen hebt over de garantie, kunt u contact opnemen
met het servicecentrum in uw land (raadpleeg het achterblad).

Extra garantie
ACCO Brands garandeert gedurende 10 jaar vanaf de
aankoopdatum door de oorspronkelijke klant dat de snijders
van de vernietiger vrij zijn van defecten als gevolg van
materiaal- of fabricagefouten.
* N.B. De messen zullen snel slijten als vastgemaakte vellen
worden vernietigd (met nietjes en paperclips) - dit wordt niet
door de garantie gedekt. De Auto+ 100 is ontworpen voor de
versnippering van niet meer dan 50 creditcards gedurende
de standaardgarantieperiode van 2 jaar. Door overmatige
versnippering van creditcards zal de uitgebreide garantie op
het snijmechanisme komen te vervallen. Auto+ 100 is NIET
geschikt voor het versnipperen van cd’s. Elke poging om dit
toch te doen doet de garantie vervallen.
Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig aan en
opgesteld volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de
jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
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