
 
 

Шредер Rexel Auto+ 200X 
 
 
 
 
 

 
 
Ръководство за употреба 
Моля прочетете преди използване на шредера.  
Съблюдавайте указанията за работа, смазване на режещия 
механизъм и поддръжка 



 

 
 



 
 
  
 



 
Технически характеристики 
 
 
Капацитет на унищожаване: ръчно 7 листа (80gsm) 
Капацитет на унищожаване: автоматично 200 листа (80gsm) 
Работен цикъл 10 мин. работи/ 40 мин. почива 
Volts / Hz 230V / 50Hz 
Мотор 270 Watts 

 
 

 
За да се предпазите от наранявания, следните основни мерки за безопасност трябва да 
се спазват при стартирането на шредера: 
 

 
• 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. 
 
Въпреки че този шредер е проектиран така, че да изпълнява норми за безопасност UL 60950-1 
EN 60950-1, не използвайте шредера в близост до деца и домашни животни.  
 
 
 
Предупреждаващи символи 
 

 
Безопасност на първо място 
 
 Бъдете внимателни, дългите коси могат да бъдат захванати от режещия механизъм 

 
 Внимавайте с вратовръзките и други свободно падащи дрехи, които могат да бъдат 

захванати от режещия механизъм 
 
 Свободно падащите бижута могат да бъдат захванати от режещия механизъм 
 
  
Не посягайте към отвора на режещия механизъм 
 
Пазете децата далеч от шредера 
 
 Не използвайте аерозоли 
 

 
Капацитет на отвора за ръчно подаване 
  



 
 Шредерът може да поеме малки телбоди 

 
  
Шредерът може да поеме малки кламери 
 

 
Шредерът унищожава кредитни карти 
 
 
 Не използвайте смазващ флуид, а само намаслени листа за смазване на Rexel 
 

 
 
Контролен панел и индикатори 
 

                                                                
 
   Заден ход                               Автоматичен ход                         Непрекъсваем ход напред 
 
 

 
Индикатор за отворен кош/ отворена вратичка на отделението за автоматично 
подаване – Означава едното от следните: 
 

• Отворена вратичка на отделението за автоматично подаване  
• Отворен кош 

 
  
Индикатор за пълен кош – означава, че кошът е пълен 
 

 
 
Индикатор за заключено отделение – означава, че отделението за автоматично 
унищожаване на листи е заключено (по време на унищожаването)  

 
 
Индикатор за охлаждане – означава, че шредерът се охлажда 
 

 
Индикатор за задръстване - предупреждава за задръстване в отвора за автоматично 
подаване. 

Ако този символ мига, шредерът се опитва автоматично да изчисти задръстването. 
Ако този символ свети постоянно червено, следвайте инструкциите в раздел „Редки случаи на 
задръстване” 
 

 
Механизъм за заключване на отделението за автоматично унищожаване. 
Клавиатура за задаване на ПИН код  - Въведете 4-цифрен ПИН код, за да 

заключите отделението по време на унищожаване на документите. 
 
 
 
REXEL AUTO+ 200X/200XL може да унищожава: 

 
• 200 листа 
• Документи, захванати с телбод, до 25 мм от края на листа 
• 26/6 и 24/6 или по-малки телбоди 
• Малък размер хартия, вложена по средата на режещите валове 



 
 

• 200 листа 
• Документи, захванати с телбод, до 25 мм от края на листа 
• Малки/средни кламери (максимална дебелина=0.9 мм) 
• Хартия с дебелина по-голяма от 80/100gsm (само през отвора за ръчно 

унищожаване) 
 

 
• Лист А3, сгънат на половина, максимум 2 листа 
• Хартия 80 gsm 

            - A4 - 210mm x 297mm 
            - A5 - 148mm x 210mm 

                           - А3 – 1 лист, сгънат на половина до А4 
 
 
 
REXEL AUTO+ 200X/200XL може да унищожава (през отвора за ръчно подаване): 

 
 
Дебела хартия или картон                  
 

 
 
Неотворена поща 
(например рекламна поща) 

 
 
Няколко сгънати листа 
(например А3 листи, сгънати на половина) 

 
 
 
Гланцирана хартия или лист принтиран и от двете страни 
 

 
 
 
 
REXEL AUTO+200X/200XL НЕ може да унищожава: 
 

 
Големи телбоди. Уверете се, дължината на телбода не е повече от 6 мм 
 

 
Клипсове 
 
 

 
 
Самозалепващи етикети 
 
 
 
Големи кламери. Уверете се, че дължината на кламера не е по-голяма от 32 мм. 
 

 
 
Подвързани документи 
 



 
 
Списания или други документи, захванати с няколко кламера или телбода 
 
 
 
Пластмасови листи, ламинирани документи, пластмасови папки 
 

 
 
Функция отворен кош или отворена врата на отделението за автоматично 
унищожаване 
 
Като предпазна мярка, ако вратата на коша или на отделението за автоматично унищожаване е 
отворена по време на унищожаването на документи, шредерът ще спре да работи и 

индикаторът за отворена врата ще светне ( ) 
 
 
Интелигентна помощ 
 
1. В случай на задръстване, което се случва много рядко, Auto+200X/200XL ще спре да работи и 
иконката за задръстване ще започне да мига в оранжево. 
2. Последователно ще светнат бутоните за движение напред ( ) и за движение назад ( ). 
Това е необходимо, за да се почисти задръстването. 
3. Ако по този начин задръстването не може да се почисти, иконата за задръстване ( ) ще се 
оцвети в червено. След това отворете отделението за автоматично унищожаване и извадете 
заседналите материали. 
 
 
Автоматично освобождаване на заседналата хартия 
 
В случай, че се задръсти, Auto+ 200X/200XL автоматично задвижва режещия механизъм 3 пъти 
назад и напред, за да се отстрани заседналата хартия. По време на тази процедура, 
светлинният индикатор за задръстване ( ) премигва. 
 
 
** Само за 200XL  
     Заключване на отделението за унищожаване на документи 
 
За допълнителна сигурност отделението за унищожаване на документи може да се заключи по 
време на унищожаването на поверителни документи.  
За да заключите шредера: 
1. Поставете документи в отделението и затворете капака. 
2. Въведете 4-цифрен ПИН код. ЗАПОМНЕТЕ ТОЗИ КОД! 
Шредерът се отключва автоматично, когато: 

• Въведете отново 4-цифрения ПИН код 
• Унищожаването приключи 
• Шредерът не е активен в продължение на 30 минути (но документите стоят в 

отделението) 
 
 
 
1. Работа с шредера 
 

1. Разопаковайте шредера. 
2. Свържете към ел. контакт. 
3. Уверете се, че бутонът за включване/изключване на гърба на машината е в позиция 

включен. Символът за standby режим ( ) ще се оцвети в синьо. 



4. За да започнете да унищожавате документи, натиснете бутона Auto  за работа в 
автоматичен режим. Сега вече може да започнете с унищожаването. 

5. За да заредите хартия в шредера, отворете отделението за автоматично унищожаване и  
заредете документи. Ако е необходимо може да вдигнете капака до 90°. Заредете до 
200 листа наведнъж. Не зареждайте листи над посоченото количество. Това може да 
повреди шредера. 

6. Шредерът започва автоматичното унищожаване на документите САМО при затворена 
вратичка на отделението. Ако след свършване на унищожаването, в отвора за 
автоматично подаване все още има хартия, отворете и затворете капака отново. 

Само за 200XL 
Внимание: Ако е необходимо, сега може да заключите отделението като въведете 4-цифрен 
ПИН код (вижте раздел Заключване на отделението за автоматично унищожаване) 

7. Ако имате за унищожаване до 7 листа, може да използвате отвора за ръчно подаване, 
но само ако отворът за автоматичното подаване е празен.  

8. Подайте хартията в отвора. Щредерът я индикира и автоматично започва 
унищожаването. 

9. Ако оставите шредера в автоматичен режим повече от 2 минути без да го използвате, 
той автоматично преминава в standby режим, за да пести енергия. 

10. Шредерът автоматично преминава в работен режим, когато подадете документи в 
отвора за ръчно унищожаване или ако отворите капака на отделението за автоматично 
унищожаване. Не е необходимо да натискате бутона за автоматично унищожаване . 

 
 
 
2. Функция за обратно движение 
 

1. Ако искате да извадите хартията обратно извън шредера по време на 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 капака на отвора за автоматично влагане и 
премахнете от него останалата неунищожена хартия. След това издърпайте заседналата 
хартия от режещия механизъм. 

3. За да продължите с унищожаването, включете отново машината чрез бутона за 
включване/изключване, разположен на гърба на машината и натиснете бутона за 
автоматичен режим. 

 
 
 
3. Унищожаване на CD/DVD 
 
Шредерът има отделен кош за събиране на отпадъците от унищожените CD/DVD-та. Преди да 
започнете да ги унищожаването, се уверете, че кошчето е поставено правилно. 
 

1. Вдигнете капака на отделението за автоматично подаване. 
2. Винаги подавайте CD/DVD-тата в отвора за унищожаване на дискове. Унищожавайте 

само по един диск наведнъж. 
3. Затворете капака на отделението за автоматично унищожаване. 
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. 

 
 
 
4. Унищожаване на кредитни карти 
 

1. Вдигнете капака на отделението за автоматично унищожаване. 
2. Подайте кредитната карта между режещите валове, както е показано на снимките. 

Винаги унищожавайте по една кредитна картна наведнъж.  
3. Затворете отвора за автоматично унищожаване. 



 
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. 
 
 
5. Пълен кош 

Шредерът няма да работи, когато кошът е пълен и символът за пълен кош свети . Трябва 
да изпразните коша. 
 

• Извадете бавно коша и изпразнете съдържанието му. 
• Поставете празния кош обратно на мястото му и натиснете бутона за автоматичен 

режим, за да продължите с унищожаването. 
 
 
Прегряване 
 
Ако използвате шредер Rexel Auto+ 200X/XL без прекъсване повече от 10 минути, шредерът 

може да прегрее и индикаторът за охлаждане  ще започне да мига в червено. Моля оставете 
шредера да се охлади. Когато шредерът е готов за работа, индикаторът за охлаждане ще спре 
да свети. Ако шредерът има нужда от охлаждане по време на унищожаването на документите, 
не е необходимо да предприемате никакви действия. Шредерът автоматично ще започне отново 
да унищожава хартия, след като се е охладил достатъчно. Уверете се само, че има заредена 
хартия и че кошът е празен. 
 
 
6. Самопочистване на режещите валове 
 
След изпразването и наместването на коша, щредерът автоматично работи 4 секунди в 
нормален работен ход, спира за 2 секунди и след това продължава да работи 4 секунди на 
обратен ход, за да отстрани от валовете всичката полепнала хартия. Този уникален 
самопочистващ механизъм е допълнителна технология на Rexel против задръстване. 
 
 
Смазване на режещия механизъм 
 
За смазването на режещите валове използвайте само специалните листи за смазване на Rexel 
(2101948 и 2101949). Acco Brands Europe не носи отговорност за работата на шредера и 
безопасността му при използването на други видове и марки смазващо масло. Препоръчва се да 
се използва един смазващ лист след всяко трето изпразване на коша.  
Подайте смазващия лист в отвора за ръчно подаване, НИКОГА в отвора за автоматично 
подаване. Поставянето на смазващия лист в отвора за автоматично унищожаване ще замърси 
режещите валове и това може да повреди шредера. Ако режещите валове бъдат замърсени, 
следвайте инструкциите в раздел „Поддръжка”. 
 
 
7. Поддръжка 
 
Режещите валове могат да се замърсят с течение на времето. Почиствайте ги със суха кърпа, за 
да поддържате максималната продуктивност на шредера. 
 
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. 
 
 
 
 



 
Сервиз 
 
Препоръчва се шредера да се сервизира на всеки 6 до 12 месеца от квалифициран сервизен 
инженер. Моля обърнете се към сервизния отдел на Вартек ООД на тел. 0885 827 832 или ни 
пишете на имейл: office@vartec.bg 
 
 
Допълнителни аксесоари  
 
Препоръчваме Ви да използвате следните аксесоари за шредер Rexel Аuto+ 200X/200XL: 
 
Консуматив Продуктов номер Брой в опаковка 
Хартиени торби за отпадъка 
 

1765031ЕU 20 торби 

Смазващи листи 2101949 
2101948 

20 листа 
12 листа 

 
 
 


