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Спецификации 
 Rexel Auto+ 60x 
Капацитет на унищожаване (ръчно) 5 листа (80 гр. хартия) 
Капацитет на унищожаване (автоматично) 60 листа (80 гр. хартия) 
Работен цикъл 6 мин. работи/ 40 мин. почива 
 
 
Благодарим Ви, че избрахте този шредер на Rexel. Сигурни сме, че ще Ви 
служи добре, но все пак отделете малко време да прочетете тези 
инструкции, за да сте сигурни, че получавате най-доброто от Вашата 
машина. 
 
 
Инструкции за безопасност 
 
За да се предпазите от наранявания, следните основни инструкции за 
безопасност трябва да се следват при инсталирането на шредера. 
 

 Уверете се, че машината е включена в лесно достъпен контакт и че 
няма вероятност кабелът да препъне някой. 

 Всеки опит да се ремонтира машината от неквалифициран персонал ще 
направи гаранцията невалидна. Моля обърнете се към доставчика. 

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

 Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, след като е 
имало неизправност или след като е бил повреден по някакъв начин. 

 Не натоварвайте електрическите контакти над капацитета им, тъй като 
това може да доведе до пожар или токов удар. 

 Контактът трябва да е разположен близо до машината и да е лесно 
достъпен. 

 Не използвайте шредера близо до вода. 
 Не използвайте аерозоли и почистващи средства. 
 Не впръсквайте нищо в шредера 
 Не зареждайте в отвора за автоматично унищожаване неотворени 
писма, списания, подвързани документи и др. 

 Не използвайте шредера в близост до деца или домашни любимци. 
 
 
Описание на частите на машината 
 
A – бутон за включване/ изключване (на гърба на машината) 
B – важни символи за безопасност (вижте контролния панел на шредера по-
долу) 
C – отвор за ръчно подаване на листи 
D – отвор за унищожаване на кредитни карти 
E – бутон за движение назад 
F – дръжка за отваряне на отделението за автоматично унищожаване на 
листи 
G – вратичка на отвора за автоматично унищожаване на листи 
H – индикатор за включен шредер и охлаждане 
I – изваждащ се кош с прозорче 
 



 
 
 
Контролен панел и индикатори 
 
 
 
 
 
     автоматично                  продължително           движение назад 
    унищожаване                движение напред 
 
 

 
Индикатор Power On – това означава, че машината е включена 
 
 
Индикатор Охлаждане – това означава, че машината се охлажда 
 
 
Инструкции за безопасност 
 
 
Бъдете внимателни дългите коси да не попаднат в режещата глава 
 

 
Бъдете внимателни с вратовръзки и други широки дрехи, които могат да 
попаднат в режещата глава 
 

 
Бъдете внимателни с бижута, които могат да попаднат в режещата глава 
 
 
Не посягайте към отвора на шредера 
 
 
Пазете децата далеч от шредера 
 
 
Никакви аерозоли 
 

 
 
Шредерът не може да унищожава CD-та или DVD-та 
 

 
Никакво смазване с масло за шредери (само с намаслени листа за 
смазване) 

 
 
Капацитет на унищожаване на отвора за ръчно унищожаване на листи 
 
 
Шредерът може да поеме малки телбоди 



 
 
Шредерът може да поеме малки кламери 
 
 
 
Шредерът може да унищожава кредитни карти 
 

 
 
Светлинни индикатори и икони 
 
 Охлаждане Включен 
Цвят на символа червен син 
Шредерът е изключен   
Шредерът е включен  свети 
Автоматичен режим 
включен 

 свети  

Продължително движение 
напред 

 свети 

Движение назад  свети 
Задръстване  свети 
Отворена врата на отвора 
за зареждане на хартия 

 свети 

Пълен кош  свети 
Отворена врата на коша  свети 
Моторът се охлажда свети свети 
 
 
 
 
 
 

Капацитет на унищожаване на Auto+ 60x 
 
Auto+ 60x 
може да 
унищожава: 

  
 
 
 
 

 
- хартия, захваната с телбод на    - хартия, захваната с кламер         - А3 формат, сгънат на 2 
25 мм от ъгъла на 25 мм от ъгъла                     (максимум 2 листа)  
- телчета с размери 26/6 и 24/6    - може да унищожи малки           - 60 листа едностранно  
или по-малки кламери (макс. дебелина- принтирана хартия 
- малък размер хартия, заредена    0.9 мм)                                     - 80 грама хартия: 
централно - 60 листа обикновена хартия     - А4 формат 
- 60 листа цветно принтирани      - по-плътна от 100 гр. хартия     - А5 формат 
 (само през отвора за ръчно      - А3 формат ( 1лист          
                                                    унищожаване) сгънат на 2) 
  
 
 
Въпреки че Auto+ 60x приема листи, захванати с кламери и телбод, Rexel препоръчва те да се 
премахват преди да се унищожат, за да се удължи животът на машината.       



Auto+ 60x 
не може 
да 
унищожава 

 

Големи телбоди.              Документ с повече Подвързани  Клипсове 
Уверете се, че                 от 25 листа, захванати документи 
телбодът не е по-            с кламер или телбод. 
дълъг от 6 мм. 

 
 

Големи кламери.             Няколко сгънати  Списания или                   Неотворени  
Уверете се, че                 листа.  други документи,              писма.  
дължината на захванати с няколко   
кламера не е по- кламера или телбода. 
голяма от 32 мм. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Пластмасови листи,             Плътна хартия или       Самозалепващи се  Намачкана хартия* 
ламинирани документи,       картон.                        етикети. 
пластмасови папки,  
гланцирана хартия или 
лист, върху който е  
принтирано двустранно. 
 
 
* Препоръчваме да унищожавате този тип документи в отвора за ръчно унищожаване на листи 

 
Технология за автоматично поемане на листите 
 
Auto+ 60x е създаден автоматично да унищожава до 60 листа, поставени в 
отвора за автоматично унищожаване и до 6 листа през отвора за ръчно 
унищожаване. Механизмът за автоматично унищожаване на листите е 
създаден да унищожава и документи, захванати с телбод и кламери и да 
подава само по няколко листа хартия към режещия механизъм, за да се 
предотврати риска от задръствания. 
 
Работа с машината 
 
1) Разопаковайте машината 
2) Включете шредера в контакта 
3) Уверете се, че бутонът за включване/изключване е в позиция включен, 
което ще оцвети лампичката под символа за stand-by режим в синьо. 



4) За да започнете да унищожавате, поставете плъзгащия се бутон в позиция 
“Auto”, което означава, че шредерът ще работи в автоматичен режим. Сега 
вече може да унищожавате.  
5) За да заредите листи в шредера, просто отворете отделението за 
автоматично унищожаване (фиг. 1) и поставете листи. Зареждайте до 60 
листа наведнъж в отделението. Не зареждайте над максималното ниво, това 
може да повреди шредера (фиг. 2).  
6) Шредерът ще започне да унищожава автоматично, само след като 
затворите капака на отделението (фиг. 1) 
7) Ако имате за унищожаване до 5 листа, може да използвате отвора за 
ръчно унищожаване на листи, при условие, че отделението за автоматично 
унищожаване на листи е празно (фиг. 3) 
 
Отворена врата на коша или на отделението за автоматично 
унищожаване на листи  
 
С цел по-голяма безопасност, ако вратичката на коша или отделението за 
автоматично унищожаване на листи е отворена по време на унищожаването, 
шредерът ще спре да работи.  
 
 
Редки случаи на задръстване 
 
В редките случаи на задръстване, Auto+ 60x ще спре да унищожава. 
Проверете да не би кошът да е пълен и след това опитайте да почистите 
задръстването като използвате бутоните Reverse и Continuous Jam Boost, 
след което превключете отново в автоматичен режим. Ако това не помогне, 
следвайте инструкциите за работа с Reverse бутона.  
 
Функция за движение назад (Reverse) 
 
1) Ако искате да върнете хартия назад по време на унищожаването, бутонът 
Reverse е поставен за Ваше удобство. 
2) Задвижете хартията назад и след това изключете шредера от бутона за 
включване/изключване на гърба на машината. Махнете хартията от отвора 
за ръчно унищожаване (ако го използвате в момента) или отворете 
вратичката на отделението, премахнете останалите листи и тогава 
издърпайте заседналата хартия от режещия механизъм. 
3) За да започнете да унищожавате отново, върнете бутона в позиция на 
автоматично унищожаване и включете машината от бутона за 
включване/изключване на гърба на шредера.  
 
Прегряване 
 
Ако използвате Auto+ 60x продължително за повече от 8 минути, шредерът 
може да прегрее и индикаторът за охлаждане под символа с термометъра ще 
се оцвети в червено. Моля оставете шредера да се охлади. Когато шредерът 
е готов за работа, символът с термометъра вече няма да свети. Ако шредерът 
има нужда да се охлади, докато унищожавате, не е необходимо да 
предприемате никакво действие. Шредерът автоматично ще започне отново 
да унищожава хартия след като се е охладил след период на продължителна 
употреба. Всичко което трябва да направите е да се уверите, че има 
заредена хартия в отделението и че кошът е празен, докато шредерът се 
охлажда.  



 
Унищожаване на кредитни карти 
 
Auto+ 60x може да унищожава кредитни карти. Включете шредера в 
автоматичен режим и поставете кредитна карта в отвора за ръчно 
унищожаване мужду маркировките (фиг. 4). Унищожавайте само по една 
кредитна карта наведнъж.  
 
Пълен кош 
 
Ако шредерът спре да работи, може кошът да е пълен. Проверете първо през 
прозорчето и ако кошът е пълен, го изпразнете.  

• Извадете бавно коша, за да го изпразните. 
• Поставете празния кош обратно на мястото му и машината ще започне 
работа. 

 
Поддръжка 
 
Ролките на автоматичния механизъм може да се зацапат след определено 
време, затова периодично ги забърсвайте със сух парцал.  
 
Смазване на шредера 
 
Използвайте само намаслени листа за смазване на Rexel. Поставете листа в 
отвора за ръчно унищожаване, а не в отделението за автоматично 
унищожаване.  
 
 


