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Вхід CARD

Вхід CD/DVD

Вхід для паперу
Вхід 
для паперу

Перемикач блокування дверей

Контейнер 
для сміття

Контейнер 
для сміття

Датчик автозапуску

Перемикач 
блокування дверейЛоток  

для CD/DVD

Коліщата

Головний 
вмикач 
живлення

Power

Права сторона
машини

Індикатор Панель управління
Кнопка "Вперед вручну"

Power ON/OFF

Кнопка зворотного ходу 
(Реверс)

Сенсор 
наповнення бункера

Oхолодження

Двері відкриті 

Увімкнено

Кошик повний

Застрягання 
паперу 

Кабель 
живлення
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Модель Wallner 
HD-120 C4

Wallner 
HD-120 C2

Wallner
HD-220 C4

Wallner
HD-300 C4

Wallner
HD-300 C2

     

Тип різу Перехресна Перехресна Перехресна Перехресна Перехресна

Розмір фрагментів,(мм) 4x30 2x10 4x20 4x25 2x10

Рівень секретності 
DIN 66399 P4 P5 P4 P4 P5

Робоча ширина (мм) 235 мм 235 мм 235 мм 240 мм 240 мм

Знищує за раз 
(аркушів 80 г/м²) 10 8 14 19 16

Автоматичний on/off + + + + +

Функція реверсу + + + + +

Знищення
пластикових карт

 + + + + +

Знищення CD + + + + +

Знищення меленьких
скоб та скріпок + - + + +

Розмір кошика (l) 20 l 20 l 30 l 38 l 38 l

Габаритні розміри (мм) 291x268x518 291x268x518 372x322x600 404x350x667 404x350x667

Живлення (V) 220-240V~50 Hz 220-240V~50 Hz 220-240V~50 Hz 220-240V~50 Hz 220-240V~50 Hz 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Знищує за раз 
(аркушів 70 г/м²) 11 9 17 23 18

УВАГА!
• Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію.
• Не використовуйте пристрій, якщо кошик не встановлений або заповнений.
• Від'єднайте штекер від розетки:
  а) перед тим, як витягнути кошик,
  б) перед технічним обслуговуванням,
• Зверніть увагу на табличку з попередженнями на верхній частині машини щоб уникнути 
  попадання в пристрій ювелірних виробів, краваток, пальців.
• При знищенні документів не можна виконувати інші заходи, (наприклад, очищенняі т.д.).
• Тримайте дітей подалі від пристрою. Пристрій призначений для використання тільки дорослими.
• Ремонт повинен бути виконаний кваліфікованим сервісом.
• У разі небезпеки негайно вимкніть пристрій.
• Шредер призначений для знищення паперів, кредитних карток та компакт-дисків. 
  Знищення інших матеріалів може призвести до пошкодження пристрою.
• Подрібнювач призначений для використання в приміщенні.
• Забороняється одночасно розміщувати більше однієї кредитної картки / CD.
• Забороняється одночасно знищувати паперові аркуші та кредитні картки / компакт-диски.

ЗБІРКА:
• розпакуйте знищувач та встановіть на рівну поверхню
• під'єднайте пристрій до розетки
• розетка повинна бути поблизу знищувача і повинна бути легкодоступною
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГОРАННЯ ІНДИКАТОРІВ:
• Відкритий кошик - повідомляє про відкриту або подовжену кошик. Перевірте, чи кошик встановленноправильно.
• Paper Jam - вказує на застрягання паперу.
1. Натисніть кнопку R протягом 2-3 секунд.
2. Натисніть Power (Живлення) і від'єднайте штекер від розетки.
3. Обережно витягніть зім'ятий папір із гнізда. 
4. Підключіться розетки і натиснути кнопку живлення для перезавантаження подрібнювача.
• Перегрів - повідомляє про перевантаження пристрою. Після охолодження знищувач відновить роботу.
• Bin full - повідомляє про переповнення кошика. Обережно вийміть кошик, очисть його і встановіть на місце.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:
• Для забезпечення безперебійної роботи, система різання повинна періодично змащуватися.
• Недотримання цієї вимоги може призвести до зниження ефективності роботи, збільшення
  рівня шуму, частого забивання подрібнювача або пошкодження всього пристрою. 
  ножі слід змащувати після кожного п'ятого очіщення кошика або у разі збільшення рівеню шуму.
1. Ретельно залити валики оливлю через вхідний отвір, натисніть кнопку "I" і запустіть пристрій 
    протягом 3 секунд. (шляхом подачі аркуша перед датчиком), потім увімкніть кнопку "R" і 
    запустіть 3 секунди. Змінюйте функції "вперед" і "назад" принаймні тричі.
• Для технічного обслуговування необхідно використовувати тільки спеціальну оливу.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ:
• Максимально допустимі значення навантаження призводять до меншення ресурсу роботи шредера. 
  Тому, щоб підтримувати довговічність і безперебійну роботу, рекомендується використовувати 
  кількість аркушів паперу, що не перевищують 70% від зазначеного в технічних характеристиках
  для даної моделі. Максимальну кількість слід використовувати лише періодично.
• Забороняється завантажувати в подрібнювачі більшу кількість аркушів, ніж зазначено в технічних 
  характеристиках для даної моделі. Пристрій може зупинятись, що призведе до перевантажень 
  системи і навіть до пошкодження. 
• Не ріжте м'які предмети, такі як фольга, текстиль, туалетний папір, папери з самоклеючою стрічкою. 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

ПОРУШЕННЯ / ОБСЛУГОВУВАННЯ
• У разі виникнення несправностей, будь ласка, передайте машину разом з гарантійним талоном продавцю. 
Необхідно зберігати оригінальну та повну упаковку для зменшення ризиків пошкодження при транспортуванні.

Проблема Можливі причини Вирішення

Не працює / 
Не коректно працює 

Штекер живлення встановлено неналежним чином? Повністю вставте вилку в розетку.

Перемикач встановлений в положенні „I”? Натисніть кнопку живлення.

Не спрацьовують ножі, коли вставляється папір? Для активації датчика в центрі слід вставити папір.

Перевірено, але немає руху ножів і немає світла живлення. Зверніться на сервіс.

Зупинка після 
тривалої роботи Увімкнено світло перегріву?

Відключіть машину від мережі. Зробіть паузу 
для охолодження знищувача до кімнатної 
температури. Після чого відновіть роботу.

 
 

Надлишковий скрип/шум Періодично не прокачуйте до системи різання.
- Скрип і тертя шум при подрібненні.

 

Виконайте інструкцію по змазуванню ножів

Застрягання паперу - Перевищення кількості аркушів за одну подачу
- Папір не подається прямо в отвір подачі.

Встановіть перемикач у положення „R” 
для зворотного ходу та витягніть папір. 
Відокремте надлишковий папір,
потім встановіть на „I” для різання
решту паперу залишили в системі різання.


