
Návod k obsluze  
skartovací stroj DSB AF-80 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důležité bezpečnostní pokyny 
 
Výstraha 
 

1. Nikdy nestrkejte ruku nebo prsty do štěrbiny pro vsunování papíru. 
2. Tento přístroj není hračka. Zabraňte přístupu dětí nebo domácích 

zvířat k přístroji. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte síťovou 
zástrčku. 

3. Dbejte, aby se do blízkosti přístroje nedostaly volně pohyblivé objekty 
(vlasy, náhrdelníky apod.). Mohlo by dojít k vážnému poranění. 

 
Upozornění 
 

1. Na spodní straně řezné hlavy jsou ostré hrany. Při umisťování řezné 
hlavy na koš proto dbejte zvýšené opatrnosti.   

2. Nepřekračujte doporučené maximální množství naráz skartovaných 
papírů. 

3. Neskartujte plasty (mimo kreditní karty), samolepky, lepenky, karton 
ani transparentní fólie. 

4. Tento přístroj je určen hlavně ke skartaci papíru. Nepokoušejte se 
skartovat velké formáty papíru či jiné tvrdé materiály (mimo svorek a 
papírových sponek) 

5. Nestavte přístroj na vlhkou podložku nebo do blízkosti vody. 
6. Jestliže přístroj nepoužíváte, nebo jej čistíte, vytahujte vždy síťovou 

zástrčku. 
7. Nepoužívejte žádné hořlavé čisticí prostředky.  
8. Nikdy pro čistění řezných čepelí nepoužívejte hořlavý syntetický olej, 

gely a spreje založené na petroleji. Některé přísady se mohou vznítit a 
způsobit vážná zranění. Vždy použijte doporučený olej viz. Údržba  

9. Nepoužívejte přístroj, jestliže je poškozený kabel nebo síťová 
zástrčka. 

10. Obal přístroje neotvírejte ani přístroj neopravujte, vystavujete se 
tím styku s vysokým napětím a ztrátě nároku na záruku.  



 
Péče o napájecí kabel 
 

1. Umístěte napájecí kabel tak, aby byl lehce přístupný, jelikož 
v případě nehody může sloužit jako hlavní vypínač. 

2. Neumisťujte přístroj na místo, kde by na něj děti či zvířata mohla 
šlápnout 

3. Na napájecí kabel nic nepokládejte. 
4. Pokud je přístroj zapojen do prodlužovacího kabelu, ujistěte se, že 

napájecí kabely ostatních přístrojů nezpůsobí u prodlužovacího 
kabelu přepětí.  

 
 
 
Součásti skartovacího stroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezpečnostní kryt 

automatický podavač papíru 

vstup pro ruční skartaci 

spínač chodu vpřed 

spínač automatického chodu 

spínač chodu zpět 

průzor koše 

bezpečnostní knoflík 

přepínač zap./vyp. 



 
 
 
Montáž 
 
POZNÁMKA: Skartovací stroj je možné použít pouze v případě, je li 
k vrchní části připevněn také koš. Ten je vybaven ochranným prvkem, 
který zabraňuje stroji skartovat, pokud je stroj umístěn na jiný druh koše 
či na koš umístěn špatným způsobem. 
 
Varování: Na spodní straně řezné hlavy jsou ostré hrany. Při umisťování 
řezné hlavy na koš proto dbejte zvýšené opatrnosti.   
 
 
Použití 
 
Zkontroluje stroj, zda není poškozen. Ve stroji se mohou objevit části 
papíru. Jde o pozůstatky po jeho testování výrobcem.  
 

1. Umístěte stroj na rovný povrch a zapojte do sítě. 
2. Ujistěte se, že je koš připevněn správným způsobem 
3. Přepněte hlavní vypínač, umístěný na pravé straně stroje, do 

polohy ON (I) 
4. Otevřete automatický podavač papíru. Jakmile uslyšíte jemné 

cvaknutí, podavač je ve správné pozici. 
5. Použijte minci či jiný podobně tvarovaný objekt a pootočte 

bezpečnostním knoflíkem proti směru hodinových ručiček.  
6. Přístroj je připraven, jakmile se zeleně rozsvítí dioda POWER  

 
 
AUTO 
 

1. Přístroj bude připraven k použití k práci v režimu AUTO po zapnutí 
vypínače POWER. 

2. V AUTO režimu jsou k práci připraveny tři vstupy. Dva na papír a 
jeden na CD/DVD. Přístroj se rozběhne automaticky, jakmile 
zavedete papír do vstupní štěrbiny. Při současném zavedení 
dalšího materiálu pro skartaci do některého z dalších otvorů, stroj 
skartaci přeruší. 

3. Po ukončení skartace se stroj zastaví a přepne se znovu do režimu 
AUTO. 

4. Pokud svítí dioda BINFULL, vyprázdněte prosím sběrný koš. 



5. Pokud svítí dioda OVERHEAT, stroj vypněte a počkejte, než se 
zchladí. 

6. Pokud svítí dioda OVERLOAD, zkontrolujte, zda není překročena 
maximální kapacita stroje. Pokud ano, snižte množství 
skartovaného materiálu a stiskněte tlačítko AUTO 

 
 
REV 
 

1. Stiskněte tlačítko REV pro vyčištění zaseknutého papíru/cd/kreditní 
karty v přístroji. 

2. V případě zaseknutého papíru v otvorech s automatickým 
podáváním, můžete také postupovat podle pokynů vytištěných na 
přístroji. 

 
FWD 
 

1. Při stisku tlačítka FWD se doskartují zbytky neskartovaného 
materiálu. 

2. Při stisku tlačítka FWD několikrát za sebou pomůže odstranit 
zbytky zaseknutého papíru v prostorách skartovacích čepelí.  

 
Výstraha 
 

1) Pozor na zachycení vlasů 
2) Neskartujte spony 
3) Nestrkejte prsty do štěrbin pro skartaci 
4) Pozor na volné části oděvu, např. kravaty  
5) Nepoužívat oleje ve sprejích 
6) Při skartaci papíru, neskartujte zároveň CD/DVD a naopak. 

 
 
Chlazení při přehřátí 
 
Skartovací stroj je vybaven speciální pojistkou, chránící motor před 
přehřátím při nadměrném používání. Pokud by skartace měla trvat déle, 
než je u tohoto typu možné, stroj automaticky zastaví motor a znovu jej 
není možné spustit do té doby, dokud nevychladne na normální provozní 
teplotu. Jde o normální jev a po zchladnutí motoru bude skartovač opět 
fungovat. Maximální doba skartace je okolo 5 minut.  
 
 
 



 
Specifikace výrobku 
 
Napětí: 220-240V/50 HZ 
Řezná kapacita (Auto): 60 listů A4 (75 g/m2)  
Řezná kapacita (Manual): 6 listů A4 (75 g/m2)  
Šířka vstupu: 220mm 
Velikost dílků řezu: 3 x 9 mm 
Objem koše: 23 L 
Hlasitost:  do 60 db(A) 
Váha: 9,5 kg 
Rozměry stroje: D 370 mm x Š 265 mm x V 492 mm 
 
 
Důležité pokyny 
 
Odstranění zahlcení papírem 
 

 

 

 

 

 

 

Odstranění závad 
 

Skartovací přístroj nefunguje 
 
1. Přístroj není připojen. 
2. Přepínač je v poloze „Off“. 
3. Zahlcení papírem. 
4. Po cca 5min. trvalého provozu se přístroj sám zastaví. Po uplynutí 

doby, potřebné k vychladnutí, se přístroj opět sám zapne. 
5. Přístroj není namontován podle předpisu. 
6. Odpadová nádoba není zasunuta. 
 
Přístroj se během provozu zastaví 
 
1. Bylo dosaženo maximální přípustné doby trvalého provozu (cca 5 

min.). K vypnutí dojde automaticky. Po uplynutí doby, potřebné 
k vychladnutí se přístroj opět sám zapne. 

 
Zahlcení papírem (viz. pokyny výše) 
 

       zaseknutý papír                   otočte pro otevření             otevřete vrchní část stroje      uvolněte zaseknutý papír 

 

 


