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Καταστροφέας εγγράφων, 

πιστωτικών καρτών και CD 

 



 

 

Εγκατάσταση 

Ο καταστροφέας μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν 

το επάνω τμήμα της συσκευής είναι σωστά 

τοποθετημένο επάνω στον κάδο 

Χαρακτηριστικά 

Μπορεί να καταστρέψει: Έγγραφα, πιστωτικές κάρτες, CD 

Δεν μπορεί να καταστρέψει: Συνεχής μορφές, αυτοκόλλητες ετικέτες, 

διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνι, συνδετήρες, ελάσματα ή πλαστικό,  

άλλα αντικείμενα που δεν αναφέρονται παραπάνω 

Μέγεθος κατεστραμμένων αντικειμένων: 

Χαρτί/Έγγραφα: 45x4mm 

Εγκάρσια τομή της πιστωτικής κάρτας: 45x4mm 

CD: 45mm 

Μέγιστη χρήση: 

Φύλλα ανά πέρασμα: 10 * 

Πιστωτικές κάρτες ανά πέρασμα: 1 * 

Δίσκοι CD ανά πέρασμα: 1 * 



Μέγεθος χαρτιού: 9 "/ 220mmx300mm 

Συνεχής λειτουργία: 2 λεπτά * 

* σελίδες Α4 με βάρος 80g στα 230V, 50Hz, βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή 

άλλη από την ονομαστική τάση μπορεί να μειώσει την απόδοση. 

Προτεινόμενη καθημερινή κοπή 10-20 φύλλα σετ (10 φύλλα ανά 

πέρασμα ως ένα σύνολο), 10 πιστωτικές κάρτες, 10 δίσκοι CD 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ! 

 

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και 

κατοικίδια. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή ή να 

βάζετε την κλειδαριά όταν δεν χρησιμοποιείται. 

 

Κρατήστε άλλα αντικείμενα μακριά από τη 

συσκευή όπως: γάντια, χρυσαφικά, ρούχα, μαλλιά 

κτλ. Εάν κάποιο αντικείμενο μπει στη σχισμή, 

γυρίστε το διακόπτη στην ένδειξη “Reverse” για να 

βγάλετε το αντικείμενο. 

        Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπρέυ ή οποιαδήποτε              

είδος εύφλεκτο υλικό επάνω ή κοντά στη συσκευή.   

                             Ακόμη και πεπιεσμένο αέρα. 

 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει χαλάσει ή είναι 

ελαττωματική.  Μην ανοίγετε την κεφαλή της συσκευής. 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε    

                     θερμαντικό σώμα ή πηγή νερού. 

 

10 φύλλα ανά πέρασμα για την αποφυγή 

μπλοκαρίσματος 

 

 

 Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τις λεπίδες κοπής κάτω από την 

κεφαλή του καταστροφέα. 



 Τα CD, οι πιστωτικές κάρτες και τα έγγραφα θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο στις ειδικές εσοχές. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ανοίγοντας τη συσκευή         Λειτουργία      Κλείνοντας τη συσκευή 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

 

 

Τοποθετήστε 

τον διακόπτη 

στη θέση (OFF) 

και βάλτε το 

καλώδιο 

τροφοδοσίας 

στην πρίζα 

Τοποθετήστε 

τον διακόπτη 

στη θέση (Auto) 

για να 

λειτουργήσετε 

την συσκευή 

Τοποθετήστε τον 

διακόπτη στη θέση 

(OFF) και βγάλτε 

το καλώδιο 

τροφοδοσίας από 

την πρίζα 

Συνεχόμενη λειτουργία: 

2 λεπτά μέγιστος χρόνος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή λειτουργεί σύντομα μετά από 

κάθε πέρασμα για να καθαριστεί. Συνεχόμενη 

λειτουργία 2 λεπτών θα ενεργοποιήσει 

καθυστέρηση 30 λεπτών για να κρυώσει. 

Οποιαδήποτε συνεχόμενη λειτουργία άνω των 2 

λεπτών μπορεί να βλάψει τη συσκευή. 

Τοποθετήστε τον 

διακόπτη στη θέση 

AUTO 

Τοποθετήστε το έγγραφο 

στη σχισμή και αφήστε το 



 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

 

 

 

  

  

 

CD  

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

Εμπλοκή χαρτιού: Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση (OFF), αφαιρέστε 

την κεφαλή της συσκευής και αδειάστε τον κάδο. Βάλτε πίσω την κεφαλή 

και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 

Τοποθετήστε τον 

διακόπτη στη θέση 

AUTO Τοποθετήστε τη 

κάρτα στη 

σχισμή και 

αφήστε την 

Κρατήστε την 

κάρτα από την 

άκρη 

Τοποθετήστε τον 

διακόπτη στη 

θέση AUTO 

Κρατήστε το 

CD από την 

άκρη 

Τοποθετήστε 

το CD στη 

σχισμή και 

αφήστε το 

Τοποθετήστε τον 

διακόπτη στη θέση 

AUTO 



 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση REVERSE (REV) και αφήστε την 

λειτουργία για περίπου ένα λεπτό. 

Λιπαίνετε όταν γεμίσει ο κάδος, ή αμέσως, όταν: 

 Χωρητικότητα του κάδου μειώνεται 

 Το μοτέρ της συσκευής ακούγεται διαφορετικά, ή έχει σταματήσει 

να λειτουργεί 

Διαδικασία λίπανσης, για καλύτερα αποτελέσματα, επαναλάβετε 

 

 

   

   

Τοποθετήστε τον διακόπτη 

στη θέση REVERSE (REV) 

Τραβήξτε απαλά το 

μπλοκαρισμένο χαρτί προς 

τα έξω 

Τοποθετήστε 

τον διακόπτη 

στη θέση (OFF) 

και βάλτε το 

καλώδιο 

τροφοδοσίας 

στην πρίζα 

Λιπαίνετε 

ένα χαρτί 

Τοποθετήστε 

τον διακόπτη 

στη θέση 

AUTO 

Τοποθετήστε 

το χαρτί στην 

εσοχή 

Τοποθετήστε 

τον διακόπτη 

στη θέση 

REVERSE (REV) 

για 2-3” 

Τοποθετήστε 

τον διακόπτη 

στη θέση OFF 





Óçìáóßá ôïõ óõìâüëïõ «ÊÜäïõ áðïññéììÜôùí»
 Ðñïóôáôåýóôå ôï ðåñéâÜëëïí ìáò: ìçí ðåôÜôå ôïí çëåêôñéêü 
åîïðëéóìü óôá åóùôåñéêÜ áðüâëçôá.
Ðáñáêáëþ åðéóôñÝøôå ïðïéïäÞðïôå çëåêôñéêü åîïðëéóìü ðïõ 
äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí óôá óçìåßá ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ôç 
äéÜèåóÞ ôïõò.
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