
 
Návod k obsluze skartovač Peach SCD70  PS400-11 

 
Instalace: 
• Vyjměte skartovací hlavu z obalu a uložte ji na plastový koš. 
• Připojte zástrčku do sítě 230V/50 Hz. 
 
Provoz: 
• Hlavní přepínač na skartovací hlavě vám umožňuje tyto funkce stroje 
• AUTO – v této pozici se stroj uvede samočinně do chodu po vložení listů papíru, který je detekován 
mechanickým spínačem přibližně uprostřed skartovací štěrbiny. 
• REV – v případě, že dojde k zahlcení stroje papírem použijte jej ke spuštění zpětného chodu a uvolnění 
neskartovaného materiálu 
• OFF – tato funkce vypne skartovač z provozu 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Nepřetržitý chod – skartování - stroje by nemělo trvat déle než 2 minuty. Po uplynutí tohoto zatížení nechte stroj 
vychladnout a to po dobu alespoň 4 minut! 
Při skartaci CD: skartujte pouze CD bez polepu, samolepící etikety používané na polep CD mohou způsobit zaneseni 
skartovacího mechanismu lepidlem eventuelně folií, která bývá někdy použita pro krytí samolepící etikety!!! 
Jestliže skartovač zatěžujete při skartování menším počtem listů než je udávaná maximální kapacita je také motor 
méně namáhán a případné ochranné vypnutí tedy nastane po delší době. 
V případě, že dojde k ucpání skartovače papírem nebo je trvale zatížen po dobu delší než 2 minuty skartovač se 
automaticky vypne. Toto je ochranná funkce motoru. 
Jestliže dojde k ucpání a zastavení stroje vypněte jej alespoň na 10-15 sekund než spustíte zpětný chod. 
Kontrolujte zaplněnost odpadního koše, včas jej vyprázdněte. Zamezíte vniknutí již skartovaného papíru do řezného 
mechanismu. 
 
BEZPEČNOST: 
• Nedávejte prsty při skartování příliš blízko skartovací štěrbině, pro skartaci CD použijte k tomu určenou 
štěrbinu!! 
• Vždy stroj vypněte do stavu OFF před sejmutím skartovací hlavy z koše. 
• Jestliže čistíte řezný mechanismus od zbytků papíru bezpodmínečně vytáhněte síťovou šňůru. 
• Neprovádějte žádné opravy, obraťte se na odborný servis. 
• Skartujte pouze papír. Pozor na PE obaly. 
• Pozor na volně visící části oděvu a dlouhé vlasy!! 
• Zamezte kontaktu dětí se strojem!!! 

Dovozce do ČR a SK: Penta CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice 


