
 

 
 

 
 

 

 
Használati útmutató 

Iratmegsemmisítő, S7CD 
Rend. sz.: 1403324 

 

Rendeltetésszerű használat 
A termék kizárólag papír, CD-k, DVD-k és hitelkártyák megsemmisítésére 
alkalmas.  A termék automatikus indítás-/leállás funkcióval, egy hátramenet 
funkcióval, valamint egy túlmelegedés ellen védő funkcióval rendelkezik. A 
tápellátása háztartási dugaszoló aljzatról (220 - 240 V AC, 50/60 Hz) 
biztosítható. 

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. 
Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a 
fürdőszobában, vagy esőben - érintkezzen. 

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani 
és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, 
a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, 
áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg 
a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a 
használati útmutatót is. 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az 
összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve. Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 

Biztonsági előírások 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a 
biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a 
használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű 
használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. 
Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a 
garancia is. 

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és 
háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert 
veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében. 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen 
napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, 
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja 
tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. 
A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek 

- látható sérülései vannak, 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 

- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között volt 
tárolva, vagy 

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen 
hozzáférhető helyen.  

• A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki 
a dugaszoló aljzatból, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja 
meg. 

• Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem 
használja a készüléket. 

• Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati 
dugót a dugaszaljból. 

• Iratmegsemmisítő 

• Papír felfogó tartály 

• Külön felfogó tartály CD-k, hitelkártyák 
számára 

• Használati útmutató 

• A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék 
meg éles szélek, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. 

Aktuális használati útmutatók: 

1. Nyissa meg az interneten a  
www.conrad.com/downloads web-oldalt egy 
böngészőben, vagy szkennelje be a jobbra látható 
QR-kódot.  

2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd 
adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. 
A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált 
dokumentumokat. 

 

A jelképek magyarázata 

A háromszögbe foglalt villámjelet akkor használjuk, ha az 
egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés. 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése és 
használata közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 

A „nyíl“-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési 
tudnivalókra utal. 

Ez a szimbólum a készülékhez mellékelt használati útmutató 
elolvasására figyelmeztet. 

Ne hagyja a terméket felügyeletlenül, ha gyermekek vagy 
állatok tartózkodnak a közelében, hogy elkerülje a sebesüléseket 
és a termék sérüléseit. 

 
Ne nyúljon bele a betöltő nyílásba.  

 
Ha hosszú hajat visel, ügyeljen, hogy a haj a betöltő nyílástól 
megfelelő távolságban legyen.  

Tartsa távol a betöltő nyílástól a nyakkendőket, sálakat és a 
laza ruhaneműket. 

Ne használjon szórófejes palackokat/dobozokat a termék 
közelében! 

Ne juttasson a betöltő nyílásba gemkapcsokat,  fűzőkapcsokat 
vagy más fém tárgyakat.  

Tartsa távol az olyan ékszereket a betöltő nyílástól, mint 
pl. a hosszú nyakláncok vagy karkötők. 

Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy 
hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Ha nem veszi ezt 
figyelembe, a hálózati kábel megsérülhet. A sérült hálózati kábel 
életveszélyes áramütést okozhat. 

• Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. 
Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat(pl. a 
kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati 
dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket 
sérült hálózati kábellel. 

• A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott 
szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a 
veszélyeztetettség megelőzése érdekében. 

• A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni. 

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg 
helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos 
körülmények között tönkreteheti a készüléket. Hagyja a készüléket 
először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt használná. A 
körülményektől függően ez több óráig is eltarthat. 

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen 
folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék 
kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá 
csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító 
lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. 
Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy 
szakszervizbe. 

• Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és barkácsműhelyekben az 
elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell 
felügyelnie. 

• Ipari üzemekben az elektromos berendezésekre és anyagokra 
vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat kell betartani.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék 
működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával 
kapcsolatban. 

• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel 
vagy szakműhellyel végeztessen. 



• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban 
nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más 
szakemberhez. 



Kezelőszervek 

 

 

1 Betöltő nyílás hitelkártyák/CD-k/DVD-

k számára  2 CLEAR (jóváhagyás 

funkció) gomb 

3 Választókapcsoló AUTO / OFF / REV 

4 Papír betöltő nyílás 

 

Üzembe helyezés 

Ne nyúljon bele a betöltő nyílásba.  

Ne juttasson a betöltő nyílásba gemkapcsokat,  fűzőkapcsokat vagy 
más fém tárgyakat.  

Ha hosszú hajat visel, ügyeljen, hogy a haj a betöltő nyílástól 
megfelelő távolságban legyen.  

Távol tartandók a betöltő nyílástól nyakkendők, sálak, laza ruházat, 
hosszú láncok vagy karkötők.  

Ne használjon szórófejes palackokat/dobozokat a termék közelében! 

Ne hagyja a terméket két percnél tovább működni megszakítás 
nélkül, hogy a motor túlmelegedését elkerülje.  

Amennyiben a felfogó tartály a 2 perc lefutása előtt teljesen megtelt, 
kapcsolja ki a készüléket.  Az újabb indítás előtt ürítse ki a  felfogó tartályt. 

Hagyja a készüléket az újabb igénybevétel előtt legalább 60 percig 
pihenni.  

a) Szerelés 

• Vegyen ki minden részt a csomagolásból és távolítsa el az esetlegesen 
rajtuk lévő fóliát. 

• Akassza fel a hitelkártyához/CD-khez/DVD-khez való kis felfogó tartályt a nagy 
felfogó tartály elejére a tartóra. 

• Helyezze rá a vágó egységet a nagy felfogó tartályra. Vegye figyelembe a felfogó 
tartályon lévő bemélyedéseket. A vágó egységnek pontosan illeszkednie kell a 
felfogó tartályon lévő bemélyedésekbe. A hitelkártya/CD/DVD betöltő nyílásnak 
(1) közvetlenül a kis felfogó tartály felett kell lennie. Ügyeljen arra, hogy ne 
kerüljün az ujja a felfogó tartály és a vágóegység közé  és a hálózati kábel se 
csípődjön be. 

b) Pozícionálás és csatlakoztatás 

• Állítsa a terméket egy stabil, sík, csúszásmentes felületre.  

• Győződjön meg róla, hogy az AUTO / OFF / REV (3) választókapcsoló 
OFF (ki) állásban van. 

• Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. 

c) Papír aprítása 

Helyezzen be egyszerre  maximum 7 db DIN A4-es, maximálisan 70 
g/m2 súlyú papírlapot a betöltő nyílásba. 

Ne daraboljon olyan cédulákat vagy papírokat, amelyeken 
ragasztónyomok vannak.  

• Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót balra az AUTO állásba. 

• Most helyezze be óvatosan a papírt a betöltő nyílásba (4). A készülék a 
papírt automatikusan behúzza és feldarabolja.  Amennyiben olyan papírt 
aprít, ami kisebb mint a maximális betöltő nyílás szélesség, vezesse a papírt 
midig a papír behúzó közepéhez. 

• Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót középre az OFF állásba. 

d) Hitelkártyák, CD-k, DVD-k aprítása 

 

Maximálisan egy hitelkártyát/CD-t/DVD-t aprítson egyszerre.  
 

• Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót balra a REV állásba. 

• Nyissa fel a hitelkártya/CD betöltő nyílás fedelét (1). 

• Dugjon be óvatosan egy hitelkártyát vagy CD-t/DVD-t a betöltő nyílásba. A 
hitelkártya vagy CD/DVD automatikusan behúzódik és felaprítódik. Vegye 
figyelembe, hogy egy hitelkártyát először a széles oldalával kell bevezetni a 
betöltő nyílásba, hogy a mágneses csík felaprítódjon. 

• Tolja el az AUTO / OFF / REV választókapcsolót középre az OFF állásba. 
Zárja vissza a betöltő nyílás fedelét. 

e) Papírelakadás elhárítása 

A termék túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, ami 2 percnél tovább tartó 
tartós működés és a maximális papírmennyiség (7 ív, 70 g/m2) túllépése 
esetén kioldódik. A papír betöltő nyílás ebben az esetben blokkolódik. 

Hagyja a készüléket az ismételt használat előtt legalább 60 percig pihenni, 
ha a terméket 2 pernél tovább használta tartósan. 

Amennyiben a túlhevülés elleni védelem kioldott vagy papírelakadás 
keletkezett, a következőket tegye: 

• Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót az OFF állásba és 
válassza le a hálózati dugót a csatlakozóaljzatról. 

• Húzza ki és távolítsa el az iratmegsemmisítő tetején kilógó papírt. 

• Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorba. 

• Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót jobbra a REV állásba. 

• A vágó egység most az ellenkező irányba mozog, és a feltorlódott papírt 
ismét kitolja.  Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót jobbra az 
OFF állásba. Távolítsa el a kilógó papírt. Tartsa távol a kezét és az ujjait a 
betöltő nyílástól a balesetek elkerülése érdekében. 

Amennyiben nem tudta teljesen megoldani a papírelakadás 
problémát, járjon el a "d) Kioldó funkció" fejezetben leírtak 
szerint.  

• Tolja el az AUTO / OFF / REV  választókapcsolót az AUTO állásba az 
aprítás folytatásához. 

f) Kioldó funkció 

Rostos papírok aprításánál a vágószerkezet erősen szennyeződhet és 
blokkolódhat. Ebben az esetben tolja el az AUTO / OFF / REV tolókapcsolót 
2-3 másodpercig REV (hátramenet) állásba majd AUTO állásba. Ezután 
nyomja meg a CLEAR (2) gombot 2-3 másodperc hosszan. Ismételje meg 
ezeket a lépéseket 2-3-szor, hogy a vágószerkezetből eltávolíthassa a 
papírmaradékokat. 

 

Hibaelhárítás 

  

Probléma Ok Megoldás 

 

 

A vágószerkezet 
megállás nélkül tovább 
forog az AUTO 
h elyzetben. 

 

A felfogó tartály tele 
van.  A papír a 
vágóegységből nem 
tud tovább  csúszni.  

Állítsa a választókapcsolót 
O F F  állásba és húzza ki a 
hálózati dugót a 
csatlakozóaljzatból. Ürítse 
ki a tartályt. 

A feldarabolás  után még 
maradnak 
papírmaradványok a 
vágó egységben. 

A papírmaradványok 
beszorultak  a pengé 

 

 

k közé. 
Tolja a 
választókapcsolót a 
R EV helyzetbe. 

Az  automatikus 
papírbehúzás nem 
működik, miután a 
vágószerkezet a REV 

 üzemmódban működött. 
Papí rmaradványok 
blokkolják az 
automatikus 
behúzást.  

 

Az automatikus 
papírbehúzás leáll, bár 
még van papír a 

betöltő nyílásban. 

A papírt ferdén tették be a 
betöltő nyílásba. 

Helyezze be a papírt 
egyenesen a betöltő 
nyílásba. 

A papír túlságosan 
puha, túl vékony, nedves, 
vagy gyűrött. 

Hajtsa össze, szárítsa 
meg vagy simítsa ki a 
papírt. 

A készülék nem 
működik, bár nincsenek 
papírmaradványok a 
betöltő  

 

nyílásban. 
A motor túlmelegedett. 

Hagyja kihűlni a 
terméket legalább 60 
percig, mielőtt 
ismételten üzembe 
helyezi. 

 



Karbantartás  és tisztítás 
 

Figyelem! A vágókés nagyon éles. Balesetveszélyes. 
 

• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót a konnektorból. 

• Ne merítse a készüléket vízbe. 

• A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért 
sohase nyissa fel. 

• Rendszeresen ürítse a felfogó tartályokat. 

• Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más 
vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan 
befolyásolhatják. 

• A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. 
Ne nyomja rá erősen a törlőruhát a házra, mert összekarcolódhat. 

• Rendszeres időközönként (kb. 200 aprítási folyamat után) használjon egy 
speciális, nem gyúlékony iratmegsemmisítő olajat a vágószerkezet olajozásához. A 
szakboltokban szóróflakonban és speciális olajozó papír formájában kapható. 

 

Eltávolítás 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.  

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet 
védelméhez! 

 

Műszaki adatok 

Üzemi feszültség/-áram .................230 – 240 V/AC, 50 

Hz, 0,7 A Védelmi osztály ......... II 

Vágás típus..............................................csíkvágás  

Betöltő nyílás szélessége ...........................220 mm 

(papír) Vágási méret ........................................7 mm 

(papír) 

Vágási sebesség .....................2,8 m/perc 

Lapok száma ...........................................max. 7 (70 g/m2-nél) 

Tartály űrtartalma (papír)...............13 l 

Üzemidő....................................2 perc BE / 60 perc KI 

Zajszint .........................................≤74   dB 

Biztonsági fokozat.............................1  (DIN  32757) 

Kábelhossz................................kb. 1,4 m 

Üzemi-/tárolási feltételek............0 ... +35 ºC, 20 – 85 % 

rF Méret (Sz x Ma x Mé)...................339 x 297 x 182 

mm Súly.................................................2,2   kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

  



 

 


