
AutoMaxTM 600M/550C/350C
The World's Toughest Shredders®

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 dell’uso, si raccomanda di leggere questo 
manuale di istruzioni. Conservare il manuale 
per consultarlo secondo le necessità.

Lees deze instructies voor gebruik. 
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze  
zodat u ze later kunt raadplegen.

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.Ne-
zahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasítá-
sokat! 
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg refer-
enciaanyagként való jövőbeni használatra.

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

Pročitajte ove upute prije upotrebe. 
Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.

Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe. 
Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.

Моля, прочетете тези инструкции преди употреба.
Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.

Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte de 
utilizare. 
Nu aruncaţi: păstraţi pentru o consultare ulterioară.



HLAVNÍ FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

ŘÍDICÍ PANEL

ČESKY
Model 600M/550C/350C

A.  Víko skartovacího zařízení

B.  Otvor pro manuální podávání

C. Kolečka

D.  Hlavní vypínač

  1. VYPNUTO

    2. ZAPNUTO

E.  Viz bezpečnostní pokyny

F. Řídicí panel (viz níže)

G. Dvířka nádoby 

H. Nádoba (uvnitř)

A. Přehřátí (červená)

B.  Vyjmout papír (červená)

C.  Plná nádoba (červená)

D.  Nádoba/Víko otevření 

(červená)

E. Klávesnice SmartLockTM

F. Zpětný chod 

G. Spustit/pozastavit (bílá)

H. Zamčení (bílá) 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – před použitím přečtěte!UPOZORNĚNÍ:

 Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v návodu k 

obsluze. Než začnete skartovací zařízení používat, přečtěte si celý návod.

 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 skartovacího zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, 

šperků, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, 

uvolněte jej přepnutím na zpětný chod (<).

 NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující 

aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ 

ZAŘÍZENÍ “STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH 

MÍST”. Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit 

těžká zranění.

 Nedotýkejte se odkrytých ostří pod víkem skartovacího zařízení.

 Před čištěním nebo servisem odpojte skartovací zařízení od sítě.

 Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovací zařízení 

nerozebírejte. Zařízení neumisťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

 Toto skartovací zařízení je vybaveno hlavním vypínačem (D). Chcete-li zařízení 

používat, musí být tento vypínač v poloze ZAPNUTO (I). V případě nouze přepněte 

tento vypínač do polohy VYPNUTO ( ). Skartovací zařízení se tak okamžitě zastaví. 

 Skartovací zařízení musí být zapojeno 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 blahopřání se zvukovými čipy 

nebo bateriemi.

 Určeno k použití pouze v interiéru.

A. B. C. D.

E.

F. G. H.
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Až 20 listů papíru 
spojených sešívacími 
svorkami – Je-li počet 
sešitých listů větší než 
20, listy rozpojte

Až 20 listů papíru 
spojených kancelářskými 
sponkami – Je-li počet 
sepnutých listů větší než 
20, listy rozpojt

Sešívací svorky Kancelářské sponky

AUTOMATICKÉ PODÁVÁNÍ

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

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

Otevřete víko Skartaci spustíte zavřením 
víka a stisknutím tlačítka start  
( )

Vložte papír do otvoru 
pro papír a pusťte jej

nebo

Uchopte disk CD/či kartu 
za okraj, vložte je přímo do 
otvoru pro papír a pusťte

MANUÁLNÍ PODÁVÁNÍ

Nebude skartovat: Lepicí štítky, nekonečné formuláře, skládaný papír (automatické 
podávání), svázané dokumenty, časopisy, průsvitky, noviny, lepenku, kancelářské klipy, 
průmyslové sešívací drátky, velké spony na papír, více než 20 stran sešitých drátky nebo 
spojených sponkou, skobky uprostřed horní části papíru, laminovaný papír, 3½“ diskety, 
rychlovazače, složky na rentgenové snímky nebo jiné plasty, než které jsou uvedeny výše 

Skartovací velikost papíru: 
Mikrořez (600M) ............................................................................... 2 mm x 12 mm 
Příčný řez (550C/350C) ...................................................................... 4 mm x 38 mm

Maximální hodnoty: 
Kapacita listů pro automatické podávání (600M) ............................................................................... 600* 
Kapacita listů pro automatické podávání (550C) ................................................................................ 550* 
Kapacita listů pro automatické podávání (350C) ................................................................................ 350* 
Kapacita listů pro manuální podávání (600M/550C) ............................................................................ 14* 
Kapacita listů pro manuální podávání (350C) ...................................................................................... 12* 
* Papír o velikosti A4 (70 g/m) při hodnotách 220–240 V, 50/60 Hz, 2,5 A. Kapacitu může snížit použití 

těžšího papíru, vlhkost nebo jiné než jmenovité napětí. 550C Maximální denní doporučený rozsah použití: 
2,750 listů; 10 platebních karet; 10 CD/DVD disky.

Papír o velikosti A4

Nepotřebná pošta Skládaný papír

Poznámka: Když se používá automatické podávání, nelze použít manuální podávání.

*  Po zahájení skartovacího cyklu neotvírejte víko.

Přidejte papír. Papír musí 
být rovný a srovnaný s 
čelem zásobníku na papír.

Kreditní karty

VLASTNOSTI

ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

* Je-li víko otevřené, skartovací stroj nebude pracovat.

ŠPATNĚ VYROVNANÝ PAPÍR

SKARTUJTE PROSTŘEDNICTVÍM AUTOMATICKÉHO PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU SKARTUJTE PROSTŘEDNICTVÍM OTVORU PRO MANUÁLNÍ PODÁVÁNÍ

Jestliže papír není 
skartován prostřednictvím 
automatického podávacího 
zásobníku, zkontrolujte 
polohu papíru.

Papír musí být rovný 
a srovnaný s čelem 
zásobníku na papír.
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Čas provozu 350C:  
max. až 45 minut. V případě provozu 
trvajícího déle než 45  minut zahájí 
zařízení automaticky přestávku v délce 
30 minut umožňující jeho ochlazení.

POZNÁMKA: Po každém průchodu 
pokračuje skartovací zařízení krátce v 
provozu až do úplného uvolnění otvoru.

Čas provozu 600M/550C: nepřetržitý provoz
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CD/DVD (pouze model 550C/350C)



ÚDRŽBA VÝROBKU

POSTUP ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÝCH SENZORŮ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ
Senzory detekce papíru jsou navrženy pro provoz bez údržby. Výjimečně se však může stát, že se čidla 
zablokují prachem z papíru, a motor tak poběží, i když ve skartovačce nebude žádný papír. 

(Poznámka: senzory na detekci papíru se nacházejí uprostřed otvoru pro papír a ve spodní části zásobníku papíru).

Abyste zajistili dobrý výkon při příčných řezech a mikrořezech, je třeba všechna 
řezací ostří promazat.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 
zařízení při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.

MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OLEJEM 

* Používejte pouze neaerosolový rostlinný 
olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. 
Fellowes 35250

POSTUPUJTE PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PROVEĎTE DVAKRÁT

Vypněte skartovací 
zařízení a odpojte je ze 
zásuvky

*Opatrně naneste olej 
  na řezací nože (olej  
  se nesmí dostat do  
  zásobníku na papír) 

Otevřete víko Najděte infračervený senzor pro 
automatické spouštění

S použitím vatičky setřete nános nečistoty 
ze senzorů pro zjišťování papíru

Namočte vatičku do 
čistého lihu

Otevřete víko

POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU

Další informace o všech pokročilých funkcích výrobku Fellowes najdete na stránce www.fellowes.com

Klidový režim  

Tato energii šetřící funkce vypne 

skartovací zařízení po dvou 

minutách nečinnosti.

POKUD JE STROJ V KLIDOVÉM REŽIMU

Chcete-li klidový režim 
ukončit, otevřete víko a 
vložte papír.

vložte papírnebo

PROVOZ V KLIDOVÉM REŽIMU
Tato funkce vypne skartovací stroj po dvou 

minutách nečinnosti. 

Zavřete přihrádku a 
stiskněte ikonu uzamčení

Na klávesnici zadejte 4místnou 
kombinaci klíče. Ikona uzamčení 
bude na ovládacím panelu rychle 
blikat. Stisknutím ikony uzamčení 
zamkněte zásuvku. 

Po dokončení skartování 
ikona uzamčení zhasne 
a skartovač se odemkne

POZNÁMKA: Odemčení: stiskněte ikonku odemknout a znovu zadejte předtím zadanou 4místnou kombinaci pro odemknutí.
  V případě výpadku dodávky proudu zůstane funkce SmartLock™ aktivní. Po obnovení dodávky proudu se automaticky znovu zahájí cyklus skartace.
  Pokud skartovač nesprávně zavede papír nebo dojde k uvíznutí papíru, odemkne se skartovač po 30 minutách.

Zavřete víko. 
Stiskněte tlačítko 
pro spuštění ( )
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Automatický posun zpět 

V případě uvíznutí papíru zastaví 

práci a otočí směr pohybu papíru. 

SmartLock™  

Volitelná funkce 4-digit SmartLock™ 

uchovává důvěrné dokumenty 

bezpečné během cyklu skartace.í

AKTIVUJTE FUNKCI SMARTLOCK

Otevřete zásuvku a 
přidejte papír

SMARTLOCKTM

Volitelná funkce 4-digit SmartLock™ uchovává důvěrné dokumenty 

bezpečné během cyklu skartace.í

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Technologie SilentShred™     

Zajišťuje skartaci bez rušivých zvuků.

4
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5

3

2 3
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Stisknutím tlačítka start  
(  ) zahajte skartování. 

1 1 2



ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Kontrolka přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj překročil maximální povolenou provozní teplotu, a musí se zchladit. Po celou dobu 

regenerace zůstane tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nebude pracovat.

Nádoba/Víko otevření: Pokud je nádoba nebo víko otevřené, skartovací zařízení nepoběží. Pokud je světlo rozsvíceno, zavřete nádobu nebo víko, abyste mohli pokračovat ve skartování.

Vyjměte papír:  Pokud se rozsvítí tento indikátor, stiskněte tlačítko zpětného chodu (<), otevřete víko a vyjměte papír.

Plná nádoba: Pokud se rozsvítí tento indikátor, znamená to, že nádoba na odpadní materiál je plná, a musíte ji vyprázdnit. Používejte vak značky Fellowes 36054.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK 

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou 
prosty 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 7 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 
se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho 
používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) 
nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům 

dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž 
autorizovaný prodejce původně zařízení 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.

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou 
prosty 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 20 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 
se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho 
používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) 
nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům 

dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž 
autorizovaný prodejce původně zařízení 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.

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou 
prosty 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 20 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 
se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho 
používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) 
nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům 

dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž 
autorizovaný prodejce původně zařízení 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.
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