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Specifications
Models

RSS2030

RSX1630

RSM1130

RSX1632

RSS2232

RDS2250

Sheet Capacity
80gsm paper -

20 sheets

16 sheets

11 sheets

16 sheets

22 sheets

22 sheets

(19 sheets @ 207V/50Hz)

(15 sheets @ 207V/50Hz)

10 sheets @ 207V/50Hz)

(15 sheets @ 207V/50Hz)

(21 sheets @ 207V/50Hz)

(21 sheets @ 207V/50Hz)

Duty Cycle -

4 mins on / 20 mins off

4 mins on / 20 mins off

4 mins on / 20 mins off

4 min on / 30 min off

4 min on / 30 min off

Continuous

Volts / Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

Amperage

1.5A

1.9A

2.2A

2.9A

1.9A

1.2A

Models

RDX1850

RDM1150

RDM1170

RDSM750

RDSM770

RDS2270

RDX2070

Sheet Capacity
80gsm paper -

18 sheets

11 sheets

11 sheets

7 sheets

7 sheets

22 sheets

20 sheets

(17 sheets @ 207V/50Hz) (10 sheets @ 207V/50Hz)

(10 sheets @ 207V/50Hz) (6 sheets @ 207V/50Hz)

(6 sheets @ 207V/50Hz)

(21 sheets @ 207V/50Hz) (19 sheets @ 207V/50Hz)

Duty Cycle -

Continuous

Continuous

Continuous

Continuous

Continuous

Continuous

Continuous

Volts / Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

230V AC / 50Hz

Amperage

2.0A

3.5A

3.5A

3.5A

3.5A

1.2A

2.0A

ONLY INSERT ONE CD OR ONE CREDIT CARD AT A TIME.
m IMPORTANT:
Models RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770 and RSM1130 cannot shred CDs, credit cards, paper clips or staples.

English
Français
Deutsch
Italiano
Nederlands
Español
Português
Türkçe
Ελληνικά
Dansk
Suomi
Norsk
Svenska
Polski
Česky
Magyar
Pyccкий

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68

Uitleg over lichtjes en iconen
							
1
2
Antiblokkeringslichtje
Auto
Afvalbak vol
Deur open
Kleur van led
Rood		
Groen
Blauw
Rood
Rood
Stroomschakelaar aan/uit
Auto-stand

lichtje

lichtje

Vooruit-stand

lichtje

lichtje

Terugloop-stand

lichtje

lichtje

De Mercury antiblokkeringstechnologie
Afvalbak vol
Deur/afvalbak open
Afkoellichtje*
Zelfreiniging van messen
Slaapstand
Bezig met automatische smering
Oliepeil

lichtje
lichtje
lichtje

lichtje
lichtje
lichtje
  lichtje*
lichtje

lichtje

Led’s
3
Afkoelen*
Rood

4
Oliepeil
Rood

5
Auto. smering
Groen

lichtje
lichtje
  lichtje*

lichtje
lichtje

lichtje
lichtje

* alleen RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232, RSX1632

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.
a Belangrijke veiligheidssymbolen
b	RSX1632, RSS2232, RSS2030, RSX1630, RSM1130:
Uittrekbare afvalbak.
	RDS2250, RDX1850, RDS2270, RDX2070, RDM1150,
RDM1170, RDSM750, RDSM770: Deurtje voor afvalbak
c	Wieltjes
d	Aan/uit-knop (aan de achterkant)
e	Auto-knop
f	Terug-knop
g	Continu vooruit
h	Cd-geleider (niet aanwezig bij modellen RDM1150,
RDM1170, RDSM750, RDSM770, RSM1130)
i	Oliepeil
j	Bezig met smeren

Veiligheid voorop
Papiervernietigers zijn veilig te gebruiken, zolang u enkele
voorzorgsmaatregelen treft.
• 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.
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1
2
3
4
5

Afvalbak vol (rood licht)
Deurtje open (rood licht)
Afkoelen (rood licht)
Bezig met automatische smering
Oliepeil

m
• 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.
Ook al is de papiervernietiger kindvriendelijk ontworpen,
toch wordt geadviseerd om de machine niet in de buurt van
kinderen en huisdieren te gebruiken.

O
Regelpaneel van de
papiervernietiger
Auto

Vooruit

Voorbereiding
Achteruit

Veiligheid voorop
Wees voorzichtig met lang haar, omdat het in de snijkop
verstrengeld kan raken.
Steek uw hand niet in de toevoeropening van de snijkop.
Wees voorzichtig met dassen en andere loszittende
kledingstukken die in de snijkop verstrengeld kunnen raken.
Houd kinderen uit de buurt van de papiervernietiger.
Wees voorzichtig met loszittende juwelen die in de snijkop
verstrengeld kunnen raken.
Het deurtje staat open.

De papiervernietiger zal het snijmechanisme automatisch
smeren wanneer dat nodig is, zodat de machine optimaal blijft
versnipperen en lang mee gaat. Voordat u de machine voor het
eerst aanzet, opent u het deksel van het oliereservoir boven op
de papiervernietiger (j). Giet de meegeleverde 60 ml fles olie er
in leeg. Dit is voldoende om de papiervernietiger voor het eerst
te laten starten en voor een continubedrijf van ongeveer één
uur, voordat het reservoir weer bijgevuld moet worden. Houd
de auto-knop (f) 5 seconden ingedrukt om de pomp te starten
en het systeem voor in te spuiten. Dit hoeft alleen gedaan
te worden wanneer de papiervernietiger voor de allereerste
keer wordt gebruikt. Wanneer het lichtje ‘olie bijvullen’ (j) gaat
branden , doet u het deksel van het oliereservoir open en
vult u het bij met de inhoud van een fles standaard Rexelolie
(1760049). De automatische smeerfunctie
duurt ongeveer
2 seconden. U hoort dat gedurende deze tijd de distributiepomp
functioneert. De automatische smeerfunctie start na 15
minuten papier versnipperen.

De afvalbak is vol.
Gebruik geen spuitbussen.
De machine is aan het afkoelen.
Oliepeil
De machine is bezig met zelfsmering.
Alleen RSM1130, RDM1150 en RDSM750.
Niet geschikt voor het versnipperen van creditcards.
Niet geschikt voor het versnipperen van paperclips.
Niet geschikt voor het versnipperen van nietjes.
Niet geschikt voor het versnipperen van cd’s.

Deur open – veiligheidsfunctie
Als het deurtje tijdens het versnipperen wordt geopend, zal
de machine uit veiligheidsoverwegingen stoppen. Het lampje/
symbool voor deur open licht rood op.

Blokkering verhelpen
Mocht het papier ooit geblokkeerd raken, gebruik dan de
terugloopfunctie om de blokkering te verhelpen (lees de
informatie over de Terugloopfunctie).
Als u telkens omschakelt van de terug- naar de vooruit-stand
dan wordt de blokkering uit het toevoergebied verwijderd.

De Mercury
antiblokkeringstechnologie
De Mercury-papiervernietigers kunnen alleen papierstapels
vernietigen die niet dikker zijn dan de velcapaciteit van de
machine. Een papiervernietiger met een capaciteit van 22
vellen kan niet meer dan deze hoeveelheid papier tegelijkertijd
versnipperen.
Sensoren in de papiertoevoer meten de dikte van de
papierstapel die versnipperd moet worden. Rode en groene
lichtjes geven aan of de papierstapel versnipperd kan worden
of niet. Groen betekent dat de dikte van de papierstapel binnen
de capaciteit van de machine valt en dat de stapel versnipperd
zal worden. Rood betekent dat de stapel te dik is en dat u
enkele vellen dient te verwijderen, voordat het papier kan
worden versnipperd.
Aangezien u nooit papierstapels kunt versnipperen die dikker
zijn dan de capaciteit van de machine, worden blokkeringen
voorkomen.
Hierdoor hoeft u dus geen tijd meer te verdoen aan het
terugdraaien van papier en het verwijderen van blokkeringen om maar niet te spreken van de snippers die dan overal heen
vliegen!

Oververhitting
Als kleine kantoormodellen (RSS2030, RSX1630, RSM1130,
RSS2232 en RSX1632) gedurende lange tijd voortdurend
worden gebruikt, kunnen ze oververhit raken. Als dit gebeurt,
gaat het thermometersymbool op het indicatorpaneel aan.
Zodra de papiervernietiger opnieuw gebruikt kan worden, gaat
het thermometersymbool uit.
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Bediening
1	Zodra u de machine uit de verpakking hebt gehaald,
trekt u de afvalbak of het frame voor de afvalzak (al
naar gelang het model) uit de machine en verwijdert u
de cd-schervenbak. Deze bak bevindt zich bij grotere
(Departmental) modellen bovenop het frame en bij kleine
(Small Office) kantoormodellen bovenop de afvalbak. Hang
deze bak aan de externe opbergpunten (i) en gebruik ze
wanneer u cd’s of creditcards versnippert, zodat het afval
apart wordt gehouden. (Dit is niet van toepassing voor
modellen RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 en
RDSM770.)
2	Steek de stekker in het stopcontact.
3	Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de achterkant van de
machine op aan staat (d).
4	Als u wilt beginnen met het versnipperen van papier, drukt
u op de auto-knop (e). Het antiblokkeringslichtje gaat
branden.
	De machine gaat nu op de auto-stand staan en het Mercury
antiblokkeringsmechanisme wordt geactiveerd. Het standbysymbool licht blauw op en het antiblokkeringslichtje
groen. U kunt nu papier versnipperen.
5	Steek het papier dat versnipperd moet worden in de
toevoeropening. Het Mercury antiblokkeringsmechanisme
meet de dikte van de papierstapel die versnipperd moet
worden.
	Als de dikte van de stapel binnen de capaciteit van de
machine valt, dan start de motor en worden de vellen
versnipperd. De messen stoppen zodra al het papier is
versnipperd.
	Als de dikte van de stapel groter is dan de capaciteit
van de machine, dan schakelt het lichtje van het
antiblokkeringsmechanisme over van groen op rood en zal
de motor niet starten.
6	Als dit gebeurt, haalt u wat vellen papier weg
en probeert u opnieuw, totdat het lichtje van het
antiblokkeringsmechanisme weer groen oplicht. De machine
start dan automatisch, zodat het papier versnipperd wordt.
7	Als de papiervernietiger meer dan 2 minuten op de
auto-stand staat zonder dat hij wordt gebruikt, gaat hij
automatisch op stand-by staan, zodat energie wordt
bespaard.
8	De machine wordt automatisch uit de slaapstand ‘gewekt’
wanneer er papier in de toevoeropening wordt gestoken.
Het is niet nodig om op de auto-knop (e) te drukken.

22

Terugloopfunctie
1	Als u de looprichting van de machine wilt omkeren, terwijl
een document wordt versnipperd, kunt u de terug-knop (f)
gebruiken.
2	Als u op de terug-knop drukt, veranderen de messen van
richting, zodat u het document dat wordt versnipperd terug
kunt halen. Het antiblokkeringslichtje wordt rood.
3	Deze terugloopfunctie werkt alleen wanneer de terug-knop
ingedrukt is. Als de knop wordt losgelaten, gaat de machine
op stand-by staan.
4	Als u terug wilt gaan naar de auto-stand, drukt u opnieuw
op de auto-knop (e).

Cd’s en creditcards versnipperen
Modellen RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 en
RDSM770 kunnen geen cd’s of creditcards versnipperen.
Daarom is deze informatie niet van toepassing op deze drie
modellen. Alle overige Mercury-modellen kunnen cd’s en
creditcards versnipperen. U gaat dan als volgt te werk:
1	De machine heeft een aparte cd-bak voor het verzamelen
van cd-scherven. Zorg ervoor dat deze bak goed op
het frame of op de afvalbak (kleine kantoormodellen) is
bevestigd, voordat u cd’s of creditcards gaat versnipperen.
Cd- en creditcardscherven moeten altijd afzonderlijk van de
papiersnippers van de hand worden gedaan.
2	Trek de cd-geleider (h) uit het midden van het
toevoergebied omhoog en klap hem op zijn plaats over de
toevoeropening.
3	Voor het versnipperen van creditcards zet u de machine
op de auto-stand en steekt u de creditcard in de machine
volgens de pijl op de toevoeropening. U kunt slechts één
creditcard per keer versnipperen.
4	Als u cd’s wilt versnipperen trekt u de zijkanten van de
cd-geleider naar buiten. Zet de machine op de auto-stand
en duw de cd in het midden van de cd-gleuf. U kunt slechts
één cd per keer versnipperen.
5	Maak na 8 creditcards of cd’s de cd-opvangbak leeg,
anders vallen de scherven in de afvalzak voor papier.
Verwijder de cd-bak voordat u papier gaat versnipperen.

O
Afvalbak vol
Wanneer de afvalbak vol is, stopt de machine. Het afvalbak
vol-symbool licht rood op.
Als dit gebeurt, moet u de afvalbak legen.
• Trek de afvalbak naar buiten (RSS2030, RSX1630,
RSM1130, RSS2232, RSX1632).
• Open het deurtje en trek het frame voor de afvalzak
naar buiten (RD2250, RDX1850, RDM1150, RDM1170,
RDSM750, RDSM770, RDS2270, RDX2070).
Zodra de afvalbak leeg is, sluit u het deurtje of drukt u de bak
naar binnen en drukt u op de auto-knop om met versnipperen
door te gaan.
NB: RSX1630, RSX1632, RDX1850, RDX2070, RDM1150,
RDM1170, RDSM750, RDSM770 – zodra een nieuwe afvalzak
in de machine is gestoken en/of het deurtje is gesloten, zal
de machine eerst drie seconden teruglopen, twee seconden
stoppen en daarna drie seconden vooruit lopen om al het
resterende papier van het snijmechanisme te verwijderen. Dit
unieke zelfreinigingsmechanisme is een extra functie naast de
antiblokkeringstechnologie van Rexel.

Accessoires voor de
papiervernietiger
Voor alle modellen wordt aanbevolen een papieren afvalzak te
gebruiken, zodat de zak en het versnipperd papier gerecycled
kan worden. Zie de onderstaande tabel voor de juiste
toebehoren voor uw machinemodel.
Model
Beschrijving
Onderdeel- Aantal
			
nummer zakken
				
in doos
RSS2030 Recyclebare afvalzak
RSX1630 Smeervellen
RSM1130

2102063
2101949

20
20

RSS2232
RSX1632

Recyclebare afvalzak
Smeervellen

2102505
2101949

50
20

RDS2250
RDX1850
RDM1150*
RDSM750*

Recyclebare afvalzak
AS1000 plastic afvalzak
Smeervellen
*Rexelolie

2102441
40070
2101949
1760049

50
100
20

RDS2270
RDX2070*
RDM1170*
RDSM770*

Recyclebare afvalzak
AS1000 plastic afvalzak
Smeervellen
*Rexelolie

2102442
40070
2101949
1760049

50
100
20

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- of 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.

Extra garantie
ACCO Brands garandeert dat de snijmessen van de RSS2030,
RSX1630, RSM1130, RSS2232 en RSX1632 papiervernietigers
vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een
periode van 10 jaar na aankoop door de oorspronkelijke
eigenaar en die van de RDS2250, RDX1850, RDM1150,
RDM1170, RDSM750, RDSM770, RSS2270 en RDX2070
gedurende een periode van 20 jaar na eerste aankoop.
* N.B. De messen zullen snel slijten door het versnipperen
van vastgemaakte vellen (nietjes en paperclips) - dit wordt
niet door de garantie gedekt. Als u cd’s wilt versnipperen,
dan zijn de papiervernietigers van Rexel voor op de afdeling
of een klein kantoor speciaal ontworpen voor het vernietigen
van respectievelijk maximaal 500 of 300 cd’s gedurende de
garantieperiode. Als er teveel cd’s worden versnipperd, raken
de messen versleten. Dit wordt niet door de garantie gedekt.
**Modellen RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 en
RDSM770 zijn NIET ontworpen voor het versnipperen van cd’s,
creditcards, paperclips of nietjes. Elke poging om dit toch te
doen doet de garantie vervallen.
Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig en opgesteld
volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de jurisdictie van
de Engelse rechtbanken.
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