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Declaration of Conformity
Fellowes Manufacturing Company
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Year Affixed: 12

Itasca, Illinois, USA
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Läs dessa anvisningar innan du använder 
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig 
henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne 
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere 
referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na 
przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно 
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните 
ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική 
αναφορ 

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

 Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta 
futura.

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence 
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como 
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau 
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme 
aufheben

Prima dellʼuso, si raccomanda di leggere questo 
manuale di istruzioni. 
Conservare il manuale per consultarlo secondo 
le necessità.

Dese instructies voor gebruik lezen.
Niet weggooien, maar bewaren om later te 
kunnen raadplegen.
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SISTEMA ANTI-INCEPPAMENTO*

*Sicurezza al 100% contro gli inceppamenti se si usa l'apparecchio seguendo scrupolosamente le istruzioni

Sistema anti-inceppamento all'avanguardia: misura 
elettronicamente lo spessore della carta per prevenire gli 
inceppamenti:

Togliere alcuni fogli finché il LED 
rosso non è più acceso. Continuare a 

usare l'apparecchio

Se la carta non viene 
inserita correttamente:

Se l'indicatore  si illumina dopo che la carta 
è tornata indietro, premere Indietro e rimuovere 
la carta. In caso contrario, l'apparecchio riprende 
a funzionare normalmente.

1 2 3

Fino al ROSSO: quantità eccessiva 
di fogli inseriti.

Fino al VERDE: è possibile 
aggiungere altri fogli.

Fino al GIALLO: la produttività è 
ottimizzata.

Tutte le spie si accendono e 
l'apparecchio sospende le 
operazioni per 3-6 secondi

Attendere che le spie cessino di lampeggiare 
una volta terminata la correzione automatica. 
L'apparecchio riprende a funzionare normalmente.

2

Premere il tasto ACCESO 
( ) per attivare la 
macchina (blu)

CARTA O CD/CARTE DI CREDITO 

FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI

1

Introdurre la carta 
nell'apposita bocchetta 
e rilasciarla

3

Collegare l’apparecchio 
alla presa di corrente 
e portare l’interruttore 
di alimentazione nella 
posizione “ACCESO” (I)

Funzionamento continuo:
massimo 10 minuti
NOTA: l'apparecchio continua 
a funzionare brevemente dopo 
ogni passaggio per eliminare 
eventuali frammenti dall'ingresso. 
Il funzionamento continuativo per 
oltre 10 minuti avvia un periodo di 
raffreddamento di 20 minuti.

Afferrare il CD o la carta 
di credito per il bordo, 
introdurli nel lato destro di 
entrata e rilasciarli

4

Al termine portare 
l’interruttore generale 
nella posizione 
“SPENTO” ( )

5

Il sistema SafeSense® 
è attivo e funziona 
correttamente

Toccare l’area di verifica 
e controllare se la spia 
SafeSense® si accende

Accendere l'apparecchio 
( ) per inserire il sistema 
SafeSense®

TECNOLOGIA SAFESENSE®

APPRONTAMENTO E VERIFICA

19

CARATTERISTICHE AVANZATE

Arresta immediatamente la macchina quando 
le mani toccano l'imboccatura per la carta.

Tecnologia brevettata SafeSense®

Arresta immediatamente la macchina 
quando le mani toccano l'imboccatura per 
la carta.

Elimina gli inceppamenti della carta e permette di usare la macchina per lavori gravosi.

Sistema anti-inceppamento
Elimina gli inceppamenti della carta 
e permette di usare la macchina per 
lavori gravosi.

Skartuje: papír, kreditní karty, kancelářské svorky, malé sponky na papír a CD/DVD

Nepoužívejte pro skartování: samolepicích štítků, skládaného papíru, průsvitných diapozitivů, 

novin, lepenky, velkých spon na papír, laminátových materiálů, desek na papír, rentgenových 

snímků nebo plastických materiálů jiných, než jsou uvedeny výše  

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

Maximálně:  
listů na běh ........................................................................................................................ 12*

CD disk nebo karta na běh ................................................................................................... 1*

Šířka otvoru na papír...................................................................................................230 mm 

* Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0A; těžší papír, vlhkost nebo jiné 

než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální denní doporučený rozsah použití: 300 listů; 

25 platebních karet, 10 CD/DVD,    12 listů na průchod.

   Skartovače Fellowes SafeSense® jsou určeny k domácímu a kancelářskému použití, a to při teplotách 10 - 26 

stupňů Celsia a s relativní vlhkostí 40 % – 80 

58

TECHNICKÉ ÚDAJE

ČESKY
Model 73Ci

TLAČÍTKO
A. Viz bezpečnostní pokyny

B. Otvor pro papír

C. Technologie SafeSense®

D. Vyjímatelná nádoba

E.  Kolečka

F. Vypněte hlavní vypínač

  1. Vypnuto (OFF)

  2. Zapnuto (ON)

DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOSTNÍ - POKYNY — Přečtěte si je před použitím!

PŘÍPRAVA K PROVOZU
INSTALACE KOLEČEK

AUTO

1 2 3

AUTO

1

AUTO

1 2 3

AUTO

3AUTO

1 2 3

AUTO

4

AUTO

1 2 3

AUTO

5

• Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. 

Dříve, než začnete skartovací stroj používat, přečtěte si celý návod k použití.

• 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, oděvu, 

vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný 

chod ( ) k uvolnění předmětu.

• Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé 

materiály. Nepoužívejte na skartovači plechovkový vzduch.

• Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovací stroj nerozebírejte. 

Neumisťujte ho poblíž zdrojů tepla nebo vody nebo nad ně.

• Tento skartovač má hlavní vypínač (F), který musí být v poloze ZAPNUTO (I), aby 

skartovač běžel. V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (O). 

Tím se skatrovač okamžitě zastaví. 

• Nedotýkejte se odkrytých ostří pod hlavou skartovacího stroje.

• 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 chipy 

nebo bateriemi.

• Určeno k použití pouze v interiéru. 

• Před čistěním skartovače nebo jeho údržbou ho odpojte od sítě.

IN MODALITÀ SOSPENSIONE

In modalità di 
sospensione

Per uscire dalla modalità 
di sospensione, toccare il 
pannello di comando

Inserire della carta

oppure

1 32

2

F.

E.

B.
C.

D.

G.

A.

• Řídicí panel se vyznačuje ovládacími tlačítky s podsvícením

• Je-li skartovací stroj vypnut, řídicí panel není vidět

G.

G. Řídicí panel a indikátory LED 

  1. Zpětný chod (modrá)

  2. Zapnuto/Vypnuto ON/OFF (modrá)

  3. Dopředu (modrá)

  4. Nádoba je plná (červená)

  5. Nádoba je otevřená (červená)

6. Indikátor SafeSense® (žlutý)

7. Odstraňte papír (červená)

8. Přehřívání (červená)

 

Sistema di risparmio energetico  
Efficienza energetica ottimale il 100% 
del tempo – sia quando la macchina è 
in funzione sia quando è inattiva.

oppure

SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO 

• Riduce il consumo di energia in quattro modi: circuiti elettronici a basso consumo di energia, 
prevenzione degli inceppamenti, modalità di standby e modalità di sospensione.

• La modalità di sospensione spegne la macchina dopo 2 minuti di inattività.

Efficienza energetica ottimale il 100% del tempo – sia 
quando la macchina è in funzione sia quando è inattiva.

Per ulteriori informazioni su tutte le caratteristiche avanzate di Fellowes andare a www.fellowes.com
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Adatto per sminuzzare: carta, carte di credito, graffette, piccoli fermagli per carta e CD/DVD.

Non adatto per sminuzzare: etichette adesive, moduli continui, lucidi, quotidiani, cartone, 
graffette di grandi dimensioni, materiale plastificato, cartelle, radiografie o materiale plastico 
diverso da quanto sopra indicato.  

Dimensioni del taglio:  
taglio a frammenti .................................................................................... 4 mm x 38 mm

Massimo:  
fogli alla volta ............................................................................................................. 12*
CD o carte alla volta ...................................................................................................... 1*
larghezza fogli di carta ......................................................................................... 230 mm 

* Carta (70 g) formato A4, a 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A; carta più pesante, valori di umidità 
o tensione diversi da quelli nominali potrebbero ridurre la capacità dell'apparecchio. Quantità 
massima raccomandate per l’uso giornaliero: 300 fogli di carta; 25 carte di credito,
10 CD/DVD;    12 fogli alla volta.

   I distruggidocumenti Fellowes SafeSense® sono studiati per l’uso personale o in ufficio a temperature 
comprese tra 10 e 26 gradi e a un’umidità relativa dal 40 all’80%.

18

CARATTERISTICHE

ITALIANO
Modello 73Ci

LEGENDA
A. Vedere le istruzioni per la sicurezza
B. Ingresso carta
C. Tecnologia SafeSense®

E. Contenitore estraibile
F.  Rotelle
G. Interruttore generale
  1. SPENTO
  2. ACCESO

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA — Leggere prima dell'uso!AVVERTENZA:

APPRONTAMENTO
INSTALLAZIONE DELLE RUOTE PIROETTANTI

AUTO

1 2 3
AUTO

1

AUTO

1 2 3

AUTO

3AUTO

1 2 3

AUTO

4

AUTO

1 2 3

AUTO

5

• Le modalità di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di 
istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.

• Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all’ingresso per la carta. 
Quando non si usa l’apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.

• Non avvicinare oggetti - guanti, gioielli, indumenti, capelli, ecc. – all’ingresso 
dell’imboccatura. Se un oggetto viene inserito nell’apertura superiore, premere il pulsante di 
inversione del funzionamento ( ) (Indietro) per estrarlo.

• Non utilizzare mai prodotti nebulizzati, lubrificanti a base di petrolio o altri prodotti 
infiammabili sull’apparecchio o nelle immediate vicinanze. Non usare sul distruggi documenti 
aria compressa in bombolette.

• Non utilizzare l’apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare la macchina. Non 
collocare la macchina in prossimità di fonti di calore o acqua.

• La macchina è dotata di un interruttore generale (F) che deve essere nella 
posizione ACCESO (I) perché la macchina funzioni. In caso di emergenza, portare 
l’interruttore generale nella posizione SPENTO (O). La macchina si arresta 
immediatamente. 

• Evitare di toccare le lame esposte sotto la testa di sminuzzamento.
• La macchina deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra e 

funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente 
con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere 
facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghe 
con questo prodotto.

• PERICOLO DI INCENDIO –  NON non sminuzzare biglietti di auguri con chip sonori 
o batterie.

• Solo per uso al coperto.
• Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa

di corrente.

PROVOZ SYSTÉMU ZABRAŇUJÍCÍMU UVÍZNUTÍ PAPÍRU*

*Pokud bude skartovačka používána podle příručky uživatele, je zde 100% jistota, že papír neuvízne

Pokroková zábrana uvíznutí materiálu - elektronicky měří 
tloušťku papíru, aby se předešlo jeho uvíznutí:

Vyjměte několik listů tak, aby indikátor 

ukazoval pod červenou. Pokračujte ve skartaci 100% 

chráněné před uvíznutím 

materiálu

Dojde-li k chybnému 

vložení materiálu:

Pokud se po zpětném chodu papíru rozsvítí 
okénko , stiskněte tlačítko „Reverse“ 
(zpětný chod) a odstraňte papír. Obnoví se 
normální skartovací provoz.

1 2 3

Až k ČERVENÉ: Bylo vloženo příliš 
mnoho listů.

Až k ZELENÉ: Lze přidat další listy.

Až ke ŽLUTÉ: Je optimalizována 
produktivita.

Všechny indikátory se rozsvítí a 
skartovací stroj se zastaví na dobu 
3 - 6 sekund

Počkejte, až po automatické nápravě problému 
přestane indikátor blikat. Bude pokračovat 
normální skartovací provoz.

2

Stiskněte ( ) ZAPNUTO k 
aktivaci (modrá)

PAPÍR NEBO DISK CD ČI KARTA 

ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO STROJE

1

Zasuňte papír do otvoru 
pro papír a pusťte jej

3

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

Nepřetržitý provoz: 
maximálně 10 minut

POZNÁMKA:  Po každém 
průchodu pokračuje zařízení krátce 
v provozu až do úplného uvolnění 
otvoru. V případě nepřetržitého 
provozu trvajícího déle než 10 
minut zahájí zařízení automaticky 
přestávku v délce 20 minut 
umožňující jeho ochlazení.

Přidržte CD/kartu za okraj, 
zaveďte na pravé straně do 
otvoru a pusťte

4

Po skončení skartace 
přepněte do polohy 
VYPNUTO ( )

5

Technologie SafeSense® 
je zapnutá a funguje 
správně

Dotkněte se oblasti testu 
a vyčkejte, až se rozsvítí 
indikátor SafeSense®

Zapněte skartovačku 
stisknutím tlačítka Zapnuto 
( ), tím se aktivuje 
technologie SafeSense®

TECHNOLOGIE SAFESENSE®

NASTAVENÍ A TESTOVÁNÍ

59

POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU

Okamžitě zastaví skartování, pokud se ruka dotkne 
otvoru pro papír.

Patentovaná technolgie SafeSense®
okamžitě zastaví skartování, pokud se ruka 

dotkne otvoru pro papír

Zabraňuje uvíznutí papíru a pomáhá skartovat odolný materiál.

Systém proti uvíznutí 
zabraňuje uvíznutí papíru a pomáhá 

provádět skartaci odolného materiálu.

UYKU POKUD JE STROJ V KLIDOVÉM REŽIMU MODUNDAYKEN

V klidovém režimu Dotykem na řídicím 
panelu vystoupí stroj z 
klidového režimu

vložte papír

nebo

1 32
2

F.

E.

B.
C.

D.

G.

A.

• Il pannello di comando presenta comandi retroilluminati multitocco

• Quando il distruggidocumenti è spento, il pannello di comando non è visibile

G.

G. Pannello di comando e LED 
  1. Indietro (blu)
  2. ACCESO/PENTO (blu)
  3. Avanti (blu)
  4. Contenitore pieno (rossa)
  5. Contenitore aperto (rossa)

6. Indicatore SafeSense® (gialla)
7. Rimuovere la carta (rossa)
8. Surriscaldamento (rossa)
 

Systém úspory energie  
Časově 100% optimální energetická 

účinnost – při provozu i mimo něj.

nebo

SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE 

• Šetří energií čtyřmi způsoby: energeticky úsporná elektronika, prevence uvíznutí papíru, 
pohotovostní režim a režim spánku.

• Režim spánku vypne skartovací stroj po 2 minutách nečinnosti.

Časově 100% optimální energetická 
účinnost – při provozu i mimo něj.

Další informace o pokročilých funkcí produktu Fellowes, najdete na stránce www.fellowes.com
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17

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE
Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für 
einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern sind.  Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum 
von 5 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern 
sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes’ 
Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des 
defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung 
von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf 
dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält 
sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes 

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem 
der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. 
ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER 
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND 
ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im 
Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie 
gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten 
weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen 
vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie 
in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.

ČESKY
Model 73Ci

ÚDRŽBA VÝROBKU

POSTUP ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÝCH SENZORŮ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ
Senzory detekce papíru jsou zkonstruovány pro provoz bez údržby. Někdy se však může stát, že se senzory 

zablokují prachem z papíru, což způsobí, že motor poběží, i když ve skartovači nebude žádný papír.

(Poznámka: dva senzory detekce papíru jsou umístěny ve středu otvoru pro papír.)

Abyste zajistili nejvyšší výkon, vyžadují všechna řezací ostří promazání. 

Pokud není skartovač naolejován, může mít menší kapacitu papíru, může 

při skartování vydávat nepříjemný hluk a mohl by se i zastavit. Abyste se 

těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovací stroj při každém 

vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.

MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO STROJE OLEJEM 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ *  Používejte pouze nikoli aerosolový rostlinný olej v 
nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250

ŘIĎTE SE NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PROVEĎTE DVAKRÁT

Vypněte skartovačku a 
odpojte ji ze zásuvky

Zjistěte umístění 
infračerveného senzoru 
automatického spuštění

S použitím vatičky setřete 
nános nečistoty ze senzorů 
pro zjišťování papíru

Namočte vatičku do 
čistého lihu

Stiskněte a podržte posun ( ) 
po dobu 2 - 3 sekund

* Na vstupní otvor 
naneste olej

31 2 4

1 2
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ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Indikátor přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj přesáhl maximální povolenou provozní teplotu a musí se ochladit. Po dobu regenerace zůstane 

tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nepoběží. Další informace o průběžném provozu a regenerační době skartovacího stroje naleznete v oddílu Základní skartovací provoz.

Plná nádoba: Pokud se rozsvítí tento indikátor, je nádoba na odpad stroj plná a je třeba ji vyprázdnit. Používejte vak značky Fellowes 36052.

 Otevřená nádoba: Pokud je nádoba otevřená, skartovací stroj nepoběží. Pokud se tento indikátor rozsvítí, yavřete nádobu a stroj se opět rozjede.

Odstranit papír: Pokud se rozsvítí tento indikátor, stiskněte tlačítko pro zpětný chod ( ) a odstraňte papír. Snižte množství papíru na přijatelný počet a znovu listy zaveďte do otvoru 

pro papír

Indikátor technologie SafeSense®: Pokud se do blízkosti otvoru pro papír dostane lidská ruka, rozsvítí se indikátor technologie SafeSense® a skartovací stroj se zastaví.  Pokud je 

technologie SafeSense® aktivní po dobu 3 vteřin, skartovací stroj se automaticky vypne a k opětnému zahájení skartování musí uživatel stisknout spínač na řídicím panelu.
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DEUTSCH
Modell 73Ci

WARTUNG

REINIGEN DER SENSOREN

REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FÜR AUTOMATISCHEN START
Die Papiererkennungssensoren wurden für wartungsfreien Betrieb konzipiert. Gelegentlich können die 
Sensoren jedoch durch Papierstaub blockiert werden, und der Motor läuft weiter, selbst wenn kein Papier 
vorhanden ist. (Hinweis: zwei Papiererkennungssensoren befinden sich in der Mitte des Papiereinzugs.)

Alle Partikel-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale Leistung zu 
erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren 
Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich 
zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des 
Abfallbehälters zu ölen.

ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS 

VORSICHT *  Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in 
Behältern mit langer Düse, z. B. Fellowes 35250

DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

Den Aktenvernichter 
ausschalten und 
den Netzstecker 
herausziehen

Machen Sie den 
Infrarot-Sensor für das 
automatische Starten 
ausfindig

Wischen Sie mit dem 
Wattetupfer den Schmutz 
von den Papiersensoren ab

Tauchen Sie einen 
Wattetupfer in 
ReinigungsalkoholBetätigen Sie die Taste „Vorwärts“ ( ) und halten 

Sie diese 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt.
*Das Öl am 
Papiereinzug auftragen.

31 2 4

1 2

16

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG
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OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK 
OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou 
prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem 
a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu.  OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost 
Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a 
provedení po dobu 5 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční 
doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo 
výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí pro 
případy zneužití, chybného používání, nedodržení norem používání výrobku, provoz skartačního 
stroje s nesprávnou dodávkou energie (jinou než je uvedená na štítku) ani na neautorizovanou 
opravu. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat spotřebitelům eventuální dodatečné 

náklady společnosti Fellowes spojené s poskytnutím součástek nebo služeb mimo zemi, v níž 
autorizovaný prodejce skartovací stroj původně 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 zodpovědná 
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.

Überhitzungsalarm: l’indicateur de surchauffe s’allume lorsque le destructeur a dépassé sa température de fonctionnement maximum et a besoin de refroidir. Cet 
indicateur reste allumé et le destructeur ne fonctionne pas pendant la période de refroidissement. Voir la partie Destruction de base pour plus d’informations sur le 
fonctionnement en continu et la période de refroidissement de ce destructeur.

Papier entfernen:  Wenn diese Anzeige aufleuchtet, auf Rückwärtsbetrieb schalten ( ) und das Papier herausnehmen. Die Papiermenge verringern und eine akzeptable Menge 
erneut in den Papiereinzug einführen

Abfallbehälter voll: Bei Aufleuchten dieser Anzeige ist der Abfallbehälter des Aktenvernichters voll und muss geleert werden. Fellowes-Abfallbeutel Nr. 36052 benutzen.

Remove Paper:  When illuminated, press reverse ( ) and remove paper. Reduce paper quantity to an acceptable amount and refeed into paper entry.

 SafeSense® -Anzeige: Wenn Hände zu nahe an den Papiereinzug kommen, leuchtet die SafeSense®-Anzeige auf und der Aktenvernichter funktioniert nicht.  Wenn SafeSense® 3 Sekunden 
lang aktiv ist, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch aus und die Stromtaste im Bedienfeld muss gedrückt werden, um mit dem Zerkleinern fortzufahren.
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Norwegian
Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet 
(Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk www.fellowesinternational.com/WEEE

Polish

Ten produkt został zaklasyfi kowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską 

Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www: www.fellowesinternational.com/WEEE 

Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы 
Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с нею.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт www.fellowesinternational.com/WEEE

Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν’ απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ’ αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fellowesinternational.com/WEEE

Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıfl andırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve 

bu yönetmekle ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech

Tento výrobek je klasifi kován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních 

(OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách www.fellowesinternational.com/WEEE

Slovak
Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z 
elektrických a eletronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na www.fellowesinternational.com/WEEE

Hungarian
Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id , amikor ki kell dobnia a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékiaról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelve az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a www.fellowesinternational.com/WEEE internetes címet

Portuguese
Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos 
de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço www.fellowesinternational.com/WEEE
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Will shred:  Paper, credit cards, staples, small paper clips and CD/DVDs

Will not shred:  Adhesive labels, continous form paper, transparencies, newspaper, 
cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted 
above 

Paper shred size:  
Cross-Cut ......................................................................................................4mm x 38mm

Maximum:  
Sheets per pass ........................................................................................................... 12*
CDs/Cards per pass ....................................................................................................... 1*
Paper entry width .................................................................................................. 230mm 

* A4 (70g), paper at 220-240V, 50/60 Hz, 2.0Amps; heavier paper, humidity or other than 
rated voltage may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 300 sheets, 25 credit 
cards; 10 CD/DVDs;    12 sheets per pass.

  Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging 
  between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.

2

CAPABILITIES

ENGLISH
Model 73Ci

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

BASIC SET UP
CASTER INSTALLATION

AUTO

1 2 3
AUTO

1 2

AUTO

1 2 3

AUTO

3AUTO

1 2 3

AUTO

4

AUTO

1 2 3

AUTO

5

• Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction 
manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.

• Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always 
set to off or unplug when not in use.

• Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder 
openings. If object enters top opening, switch to Reverse ( ) to back out object.

• Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable 
products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.

• Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder.
Do not place near or over heat source or water.

• This shredder has a Disconnect Power Switch (F) that must be in the ON (I) 
position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) 
position. This action will stop shredder immediately. 

• Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.

• Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the 
voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket 
must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, 
transformers, or extension cords should not be used with this product.

• FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.

• For indoor use only. 

• Unplug shredder before cleaning or servicing.

F.

E.

B.
C.

D.

G.

A.

• Control panel features multi-touch back-lit controls

• When shredder is off, control panel will not be visible

G.

KEY
A. See safety instructions
B. Paper entry
C. SafeSense® Technology
D. Pullout bin
E. Casters
F. Disconnect power switch
  1. OFF
  2. ON

G. Control Panel and LEDs 
  1. Reverse (blue)
  2. ON/OFF (blue)
  3. Forward (blue)
  4. Bin full (red)
  5. Bin open (red)

6. SafeSense® indicator (yellow)
7. Remove Paper (red)
8. Overheat (red)
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