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Техническа информация 

 
 Rexel Auto+ 750x 

Капацитет на унищожаване (ръчно) 
 

 
12 листа (80 g/m2) 

Капацитет на унищожаване (автоматично) 
 

 
750 листа (80 g/m2) 

Работен цикъл Без прекъсване 
 

Напрежение 230 V, 50 Hz 
 

Ампераж 1,7 A 
 

Мощност на мотора 400 W 
 

 
 

Въведение: 
 
Благодарим Ви, че избрахте този шредер на Rexel. Сигурни сме, че ще Ви служи добре, но за да 
постигнете възможно най-добри резултати, моля прочетете внимателно това ръководство. 
 
Инструкции за безопасност 
 
За да се предпазите от нараняване при инсталация на този продукт, необходимо е да се спазват 
следните инструкции за безопасност: 

• Уверете се, че шредерът е включен в лесно достъпен ел. контакт и че кабелът няма 
да препъне някой. 

• Всеки опит да се ремонтира машината от неквалифициран персонал води до 
отпадане на  гаранцията на машината. Моля обърнете се към доставчика. 

• Изключете шредера преди да го преместите или когато не го използвате 
продължително време. 

• Не използвайте шредера, ако е повреден захранващия кабел или контакта. 
• Не претоварвайте ел. контактите, това може да доведе до пожар или нараняване. 
• Контактът, в който е включен шредерът трябва да се намира близо до машината и 

да е лесно достъпен. 
• Не използвайте машината близо до вода.  
• Не използвайте аерозолни почистващи препарати. 
• Не впръсквайте нищо в шредера. 
• В отвора за автоматично подаване НЕ ВЛАГАЙТЕ затворена рекламна поща, 

списания, подвързани документи и др. 
 
Този шредер е проектиран така, че да изпълнява норми за безопасна работа UL 60950, но 
въпреки това не Ви препоръчваме, да работите с него в близост до деца и животни.  
 
Описание на частите на машината 
 
А  Бутон за включване/изключване (разположен на гърба на машината) 
B  Важни символи за безопасност (виж Раздел Инструкции за безопасност) 
C Индикатор за задръстване Jam Free 
D         Дръжка на вратичката за автоматично влагане на хартия 
E Вратичка на отделението за автоматично унищожаване 
F Вратичка на коша 
G Бутон за непрекъсваем ход напред за освобождаване на блокирана хартия 
H Бутон за автоматичен ход 
I Бутон за движение в обратна посока 
J Заключващ се механизъм на отделението за автоматично унищожаване – цифрова  
           клавиатура за въвеждане на пин код 
K Панел с индикатори 



L          Колелца 
M Отвор за ръчно подаване на хартия 
N Отвор за подаване на кредитни карти 
O Отвор за подаване на CD-та 
P Кошче за отпадък от унищожени CD-та, когато се използва 
Q Прозорче за контрол на вложената хартия 
R Дръжки за преместване на шредера 
S Кошче за CD-та, когато не се използва 
T          Куки за отстраняване на подвързани гърбове на документи 
U         Вътрешни джобове за съхранение 
V         Капаче на резервоара за масло 
 
 
 

 
Безопасност на първо място 
 

 
Внимание, дългите коси могат да бъдат захванати от режещия механизъм 
 
 
Вратовръзки и свободно падащи части от дрехи, могат да бъдат захванати от режещия 
механизъм 

 
 
Свободно падащи бижута могат да бъдат захванати от режещия механизъм 
 
 
 
Не впъхвайте пръсти в режещия механизъм 
 

  
 Пазете децата далеч от шредера 
 
 
Никакви аерозоли 
 
 
Не унищожавайте кредитни карти в отвора за ръчно унищожаване на листи. Унищожавайте 
както е показано на снимка №8 по-горе 
 
 
Не унищожавайте CD/DVD в отвора за ръчно унищожаване. Унищожавайте ги както е 
показано на снимка №6 

 
 
Максимален брой листи за едно подаване в отвора за ръчно унищожаване 
 

 
Шредерът може да унищожава хартия, захваната с телбод 
 
 
Шредерът може да унищожава хартия, захваната с малки кламери 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Контролен панел и светлинни индикатори 
 

                                 
 
Автоматичен ход                   Непрекъсваем ход напред         Движение назад 
 
 

 
Jam Free индикатор – предупреждава потребителя, когато прекалено много хартия се 
подава в отвора за ръчно подаване 

 
 

 Индикатор за задръстване– предупреждава за задръстване в отвора за автоматично 
унищожаване. 
Ако този символ мига, шредерът се опитва автоматично да почисти задръстването. 
Ако този символ свети постоянно червено, следвайте инструкциите в раздел „Редки случаи на 
задръстване” 
 

  Индикатор за отворен кош/ отворена вратичка на отделението за автоматично 
подаване или пълен кош - Означава:  

• Отворена вратичка на отделението за автоматично подаване или 
• Отворен кош  
• Пълен кош 
 

  

   Индикатор за включване – означава, че машината е включена 
 
 

Индикатор за заключване – означава, че вратичката на отделението за автоматично 
унищожаване на листи е заключена (по време на унищожаването) 
 
 

Ниво на смазващия флуид 
 

 Протича процес на смазване на режещия механизъм 
 
 

  
Заключващ механизъм на отделението за автоматично унищожаване, 
клавиатура за задаване на PIN код – Въведете 4-цифрен код, за да заключите 

вратичката на отделението за автоматично унищожаване по време на унищожаването на 
документите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 
 
 
Какво може да унищожава шредер Auto+ 750X 
 
 
 
 
 
Шредерът Auto+ 750X 
МОЖЕ ДА УНИЩОЖАВА 
 

 
Шредер Auto+750X може да унищожава листи, закрепени с 
кламери или телбод, но с цел удължаване живота на 
продукта Ви препоръчваме, да ги премахвате преди 
унищожаване. 

- хартия, закрепена с телбод до 25 мм от края 
- телбод 26/6  и 24/6 или по малки 
- малък размер хартия, вложена по средата на 

режещите валове 
- 500 листа с цветен печат 
- Хартия, скрепена с кламери до 25 мм от края 
- Малки/средни (макс. дебелина 0,9 мм) кламери 
- 500 листа чиста хартия без печат 
- хартия >100 g/m2 влагана само през отвора за ръчно 

подаване 
- хартия формат А3, прегънат на половина, макс. 2 

листа 
- 750 листа с печат на една страна 
- хартия 80 g/m2 - А4 210 мм х 297 мм 
                                     -  А5 148 мм х 210 мм 

                                            - един лист А3 прегънат     
                        наполовина до А4 формат 

 
Шредерът Auto+ 750X 
НЕ МОЖЕ ДА УНИЩОЖАВА 
 

 
- Големи телбоди. Проверете големината на телбода, 

не бива да е над 6 мм 
- Големи кламери. Проверете големината на кламера 

не бива да е над 32 мм 
- Пластмасови листи, ламинирани документи, лъскава 

хартия или хартия печатана от двете страни 
- Документ с повече от 25 листи, захванати с кламер 

или телбод 
- Повече от два листа А3 сгънати наполовина 

наведнъж 
- Дебела хартия или картон 
- Подвързани документи 
- Списания или други документи, скрепени от два и 

повече телбода 
- Самозалепващи етикети 
- Клипс тип Buldog 
- Затворена кореспонденция*.  
- Намачкана хартия*. 

 
* Тези документи препоръчваме да подавате ръчно. Шредер 
Auto+ 750Х може да унищожава и намачкана хартия, но 
първо трябва да я изправите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Светлинни индикатори 
    
          

 Заключ 
ване 

Заключ 
ване 

Пълен 
кош/отворена 
вратичка за 
автоматично 
подаване 

Протича 
процес 
на 
смазване 

Ниво на 
маслото 

Индикатор 
задръстване 

Авто 
ход 

Jam 
Free 

Jam Free 

Цвят на символа  Зелен Червен Червен Зелен Червен Червен Син Зелен Червен 
Копче Включване 
Позиция OFF 

         

Режим изчакване          
Копче включване 
Позиция ON 

         

Режим Standby          
Автоматичен ход       Свети Свети  
Не прекъсваем ход 
напред за 
освобождаване на 
блокирана хартия 

      Свети Свети  

Заден ход      Свети Свети  Свети 
Отворена вратичка 
за автоматично 
подаване 
 

  Свети    Свети  Свети 

Кош пълен/отворен   Свети    Свети  Свети 
Задръстване      Свети  Свети  Свети 
В отвора за ръчно 
подаване се влага 
прекалено много 
хартия 

      Свети  Проблясва 

Режещия 
механизъм се само 
почиства 
 

     Проблясва Свети  Свети 

Задаване на пин 
код 

Проблясва         

Вратичка за 
автоматичен ход е 
блокирана 

 Свети        

Въведен е грешен 
пин код 

 Проблясва 
три пъти 

       

Въведен е 
правилен пин код 

Проблясва  
3 пъти 

        

Автоматично 
унищожаване 

      Свети  Мига 

Нивото на 
смазващия флуид е 
прекалено ниско 

    Свети  Свети Свети  

Автоматично/ръчно 
смазване 

   Свети   Свети Свети  

 
 
 
Технология на автоматично подаване 
 
Шредер Auto+ 750X е предназначен за автоматично унищожаване на до 750 листа в 
отделението за автоматично унищожаване и до 12 листа през отвора за ръчно подаване. 
Механизмът  на автоматичното подаване е създаден така, че да може да унищожава хартия, 
захваната с кламери и телбод и да поема в режещия механизъм само няколко листа, за да го 
предпази от задръстване. 
 
Първоначална настройка 
 
Този шредер е създаден автоматично да смазва режещия механизъм, което е необходимо, за да 
се гарантира, че продуктът работи на своя максимум и да се удължи живота на шредера. Преди 
да използвате шредера за първи път, моля следвайте инструкциите по-долу. Шишенцето от 60 
мл. е достатъчно, за да стартирате шредера и той да работи в продължение на един час без 
прекъсване, преди да се наложи да напълните отново резервоара с флуид. След като светне 
индикаторът за нивото на маслото , отворете капачето на резервоара (V) и го напълнете 



със смазващ флуид на Rexel (1760049). Автоматичното смазване  отнема приблизително две 
секунди и през това време ще чувате разпределителната помпа. Автоматичното смазване се 
повтаря след 15 минути работа на шредера. 
 
 
Функции Изваден кош  и отворена врата  
 
Ако по време на работа на шредера вратичката на коша или на отделението за автоматично 

унищожаване е отворена, шредерът ще спре да работи и индикаторът за отворена врата  
ще светне.  
 
 
Технология “Jam Free” при отвора за ръчно унищожаване 
 
Сензорите, намиращи се в зоната, в която се подават листите за ръчно унищожаване, измерват 
дебелината на подаваната хартия. Чрез оцветяването на индикатора в червено или зелено се 
показва дали може да унищожите даденото количество листи. Зелената светлина означава, че 
количеството на  подаваната хартия е в норма и машината ще я унищожи. Червената светлина 
означава, че е подадено по-голямо количество хартия отколкото е възможно да се унищожи, 
премахнете няколко листа, за да можете да ги унищожите. 
Така, при положение, че няма как да подадете повече хартия отколкото шредерът може да 
унищожи, на практика се избягват задръстванията. 
По този начин спестявате време за почистването на  режещия механизъм на шредера, както и 
бъркотията, която това създава. 
 
 
Редки случаи на задръстване 
 
В  случай на задръстване на режещия механизъм, което се получава много рядко, Auto+ 750X  
незабавно спира да работи. Проверете, дали кошът не е препълнен и след това пробвайте да 
освободите задръстената хартия чрез бутона за обратно движение и бутона за непрекъсващ ход 
напред. След това върнете машината в автоматичен режим чрез натискане на бутона за  
автоматичен ход. Ако това не помогне, следвайте инструкциите в раздел Функция за обратно 
движение.  
 
 
Автоматично почистване на задръстванията 
 
В случай на задръстване, Auto+ 750x автоматично извършва движение назад и напред три пъти, 

за да почисти задръстването. По време на тази операция индикаторът за задръстване  мига.  
 
 
Работа с шредера  
 

1. Извадете машината от опаковката. Извадете рамката за торбата и извадете кошчето за 
отпадъци за CD/DVD, което стои върху рамката. Използвайте кошчето, когато 
унищожавате CD-та. (фиг.1) 

2. Вдигнете вратичката на отвора за автоматично унищожаване (Е) и отворете капака на 
резервоара за масло (V). 

3. Напълнете резервоара с 60 мл. флуид, който е включен в комплекта. Затворете капака. 
4. Включете шредера в ел. контакт. 
5. Включете шредера и от бутона за включване/ изключване, разположен от задната 

страна на шредера. 
6. Натиснете и задръжте бутона Auto за 5 секунди, за да се стартира помпата и да се 

смаже системата. Това се прави само, когато шредерът се използва за първи път. 
7. За да заредите отвора за автоматично унищожаване,  вдигнете дръжката на капака 

(фиг.5) и поставете документите. При нужда, капакът може да се вдигне до 90° . 
Вложете до 750 листа наведнъж. Не зареждайте листи над посоченото количество, това 
може да доведе до повреда на шредера (фиг. 2). 

8. Шредерът започва автоматичното унищожаване на документи САМО при затворена 
вратичка на отвора.  



      ВАЖНО: сега можете да заключите вратичката чрез задаване на четири цифрен код. 
9. Ако възнамерявате да унищожавате до 12 листа, може да използвате отвора за ръчно 

подаване, но само ако отворът за автоматичното унищожаване е празен. (фиг. 4). 
10. Поставете хартията в отвора. Щредерът я индикира и автоматично започва 

унищожаването. 
11. Ако оставите шредера на автоматичен ход повече от 2 минути без да го използвате, той 

автоматично преминава на standby режим, за да пести енергия. 
12. Шредерът автоматично преминава в работен режим, когато подадете документи в 

отвора за ръчно унищожаване или ако отворите вратичката на отделението за 
автоматично унищожаване. Не е необходимо да натискате бутона за автоматично 
унищожаване . 

 
 
Функция за обратно движение 
 

1. Ако искате да извадите хартията обратно извън шредера докато протича 
унищожаването, използвайте бутона за движение в обратна посока. 

2. Чрез обратния ход, извадете хартията отново навън и след това изключете машината от 
бутона за включване/изключване. Извадете хартията от отвора за ръчно унищожаване 
(ако сте използвали него) или отворете вратичката на отвора за автоматично влагане и 
премахнете останалата неунищожена хартия от него. След това издърпайте 
задръстената хартия от режещия механизъм. 

3. За да продължите с унищожаването, включете отново шредера чрез бутона за 
включване/изключване в задната част и натиснете бутона за работа в автоматичен 
режим . 

 
 
Заключване на отделението за автоматично унищожаване на хартия 
 
За по-голяма безопасност, когато унищожавате конфиденциални документи, може да заключите 
отвора за автоматично влагане на хартия. 
 
Как става заключването: 

1. Поставете документи в отделението. Затворете вратичката (фиг.2). 
2. Натиснете 4 избрани от вас цифри. ЗАПОМНЕТЕ СВОЯ КОД! 

 
Шредерът се отключва автоматично, когато: 

• въведете отново 4-цифрения код 
• приключи унищожаването  
• шредерът не се използва в продължение на 30 минути (но документите остават 

в отвора за автоматично унищожаване) 
 
 
Унищожаване на CD/DVD 
 
За унищожените  дискове има специално кошче. Преди започване на унищожаването им, се 
уверете, че то е поставено правилно върху рамката на коша (фиг.7) 

1. Вдигнете вратичката на отделението за автоматично унищожаване (фиг.5). 
2. Дисковете подавайте само в отвора за унищожаване на дискове (фиг.6). Дисковете се 

унищожават винаги един по един. 
3. Затворете вратичката на отвора за автоматичното унищожаване (фиг.2) 
4. След унищожаването на 8 диска, винаги изпразвайте съдържането на кошчето, за да 

избегнете попадане на отпадъците от дисковете при хартиените отпадъци. 
5. Преди да започнете унищожаването на хартия, извадете кошчето за дискове. 

 
 
Унищожаване на кредитни карти 
 

1. Вдигнете вратичката на отвора за автоматично подаване (фиг.5). 
2. Подайте кредитната карта между режещите валове, както е показано на фиг. 8. Винаги 

унищожавайте картите една по една. 
3. Затворете вратичката на отвора за автоматично подаване. 

 



Rexel насърчава клиентите си да рециклират унищожената хартия. За целта имайте предвид, че 
хартията смесена с отпадъците на кредитни карти не може да бъде рециклирана. Затова винаги 
отделяйте отпадъците. 
 
 
Пълен кош 
 
Когато кошът е препълнен, шредерът автоматично спира да работи. Светва индикаторът за 

препълнен кош . Налага се, да изпразните коша. 
• Отворете вратата и извадете рамката навън. Внимателно извадете торбата от рамката.  

 
 
Самопочистване на режещите валове 
 
След изпразването и наместването на коша, щредерът автоматично се стартира и режещите 
валове се задвижват 4 секунди напред, спират за 2 секунди и след това се задвижват 4 секунди 
в обратна посока. Това се прави с цел да се отстрани от валовете всичката полепнала хартия. 
Този уникален самопочистващ механизъм е допълнителна технология на Rexel, която 
предотвратява задръстванията. 
 
 
Куки за отстраняване на подвързани гърбове на документи 
 
Използвайте само при стандартни подвързващи гърбове. 

1. Отворете вратичката на коша 
2. Поставете документа върху куките (фиг. 9) 
3. Издърпайте надолу, за да отстраните подвързания гръб. 

 
Поддръжка 
 
Режещите валове могат да се замърсят с течение на времето. Почиствайте ги  със суха кърпа, 
за да поддържате максималната продуктивност на шредера. (фиг. 10). 
 
Инфрачервеният сензор, разположен на входа на отвора за подаване на хартия, може също 
след време да се замърси с прах. Това може да доведе до ситуация, при която шредерът 
продължава да работи, въпреки че няма хартия за унищожаване. При това положение, 
изключете машината и почистете сензора с памучен тампон (фиг. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 


