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Dese instructies voor gebruik lezen.Niet weggooien, maar 
bewaren om later te kunnen raadplegen.



K.  Bedieningspaneel en led’s
  1. Achteruit
  2. AAN/UIT
  3. Vooruit
  4.  Afvallade vol
  5. Deur open

Doe niets en de 
vernietiger gaat 
automatisch naar de 
slaapstandmodus

Vastloopbeveiliging    
Elimineert frustrerend vastlopen door 
te veel invoer te voorkomen en slecht 
ingevoerd papier door te voeren

VASTLOOPBEVEILIGD

VASTLOOPBEVEILIGD
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!

15

15

WAARSCHUWING:
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15

•	 Uit	de	buurt	houden	van	kinderen	en	huisdieren.	Houd	uw	handen	uit	de	buurt	
van de papierinvoer. Altijd op uit zetten of de stekker uit het stopcontact trekken 
indien niet in gebruik.

•	 Houd	vreemde	voorwerpen	-	handschoenen,	juwelen,	kleding,	haar	enz.	-	uit	de	
buurt van de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in 
de opening bovenaan terechtkomt, schakel over op Omgekeerde richting ( ) 
om het voorwerp er uit te halen.

•	 Gebruik	nooit	spuitbussen,	smeermiddelen	op	petroleumbasis	of	andere	
ontvlambare	producten	op	of	bij	de	papiervernietiger.	Gebruik	geen	perslucht	uit	
spuitbussen op de papiervernietiger.

•	 Niet	gebruiken	indien	beschadigd	of	defect.	Haal	de	vernietiger	niet	uit	elkaar.	
Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.

•	 Deze	vernietiger	heeft	een	aan/uit	schakelaar	(I)	die	op	AAN	(l)	moet	staan	
om de vernietiger te kunnen bedienen. Zet de schakelaar in geval van nood 
in	de	UIT	(O)	stand.	Hierdoor	wordt	de	vernietiger	onmiddellijk	gestopt.	

•	 Vermijd	aanraken	van	uitstekende	snijmessen	onder	de	kop	van	de	
papiervernietiger.

•	 Houd	vingers	weg	van	de	cd-opening	tijdens	het	versnipperen.
•	 Stop	geen	vreemde	voorwerpen	in	de	papierinvoer.
•	 Het	geaarde	stopcontact	dient	dichtbij	de	apparatuur	te	worden	geïnstalleerd	

en dient gemakkelijk toegankelijk te zijn.

LEGENDE

Gepatenteerde SafeSense® technologie   
Stopt	de	vernietiger	onmiddellijk	als	handen	te	
dicht bij de papierinvoer komen

MOGELIJKHEDEN

GEAVANCEERDE PRODUCTFUNCTIES

BEDIENING VOOR EENVOUDIGE VERNIETIGING

Druk op ( ) AAN om 
te activeren

PAPIER/KAART OF CD

1

Voer het papier/de 
kaart recht in de 
papierinvoer en laat 
het los
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Stop	de	stekker	in	het	
stopcontact en zet de 
aan/uit schakelaar in 
de AAN (I) stand

Draai	de	cd-klep	op	
zijn plaats om cd’s 
te vernietigen

Zet op UIT ( ) 
wanneer u klaar 
bent met vernietigen
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NEDERLANDS
Model	SB-125i/SB-125Ci

Vernietigt:	papier,	creditcards,	CD’S/DVD’s,	nietjes	en	kleine	paperclips

Vernietigt geen: kleefetiketten, kettingformulieren, transparanten, kranten, karton, grote 
paperclips, kunststofplaten, mappen, röntgenopnames, plastic anders dan bovengenoemd  

Grootte van vernietigd papier:  
Confettivorm ........................................................................................... 3,9mm x 38 mm
Strookvorm ........................................................................................................... 5,8 mm

Maximum:  
Vellen per doorvoer (70 g papier)................................................................................ 18*
Vellen per doorvoer (80 g papier)................................................................................ 16*
Cd’s/creditcards	per	doorvoer ........................................................................................ 1*
Breedte papierinvoer ............................................................................................ 230 mm  

*A4	papier	bij	220-240	V,	50	Hz,	3,5	A;	dikker	papier,	vochtigheid	of	anders	dan	de	nominale		
	 	spanning	kunnen	het	vermogen	verminderen.	Aanbevolen	dagelijks	gebruik:	100-150	 
	 	papierdoorvoeren;	100	kredietkaarten;	10	cd’s
	 		Fellowes	SafeSense®	papiervernietigers	zijn	ontworpen	voor	gebruik	in	huis-	en	kantooromgevingen	
variërend	van	10-26	graden	Celsius	en	40-80	%	relatieve	vochtigheid.

www.fellowes.com	heeft	een	uitgebreide	online	supportrubriek	met	een	aantal	self-service	opties

Continu	gebruik:
45 minuten maximum

NB:	Continu	gebruik	van	
langer dan 45 minuten 
initieert een afkoeltijd van 
45 minuten.
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AUTO
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AUTO
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Slaapstand-
modus

Slaapstandmodus    
Energiebesparingsfunctie schakelt 
automatisch uit na 2 minuten 
zonder versnippering 

Houd	de	cd	aan	de	
rand vast, voer hem 
in	de	cd-invoer	en	
laat hem los
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A.	SafeSense® technologie 
B. Papierinvoer
C.	 Cd-invoer
D. Deur
E. Opvangbak (papier)
F. Opvangbak (cd)

G.		Zie	veiligheidsinstructies
H.	Rolletjes	(2)
I. Aan/uit schakelaar 
J.  Verzendbouten 

(vleugelmoeren)
      Te verwijderen voor gebruik

 6.  Papier verwijderen
 7.  Oververhit
 8.   Aanduiding capaciteit 

documentinvoer
	9.		SafeSense® indicator (geel)
10.	Auto-knop
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Elimineert frustrerend vastlopen door te veel invoer te voorkomen en slecht ingevoerd papier door te voeren.

WERKING VASTLOOPBEVEILIGING*
VASTLOOPBEVEILIGD

VASTLOOPBEVEILIGD

*100% vastloopbeveiligd wanneer gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding

PREVENTIEF ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN DIVERSE PROBLEMEN
•	 Zelfreinigingscyclus:	venietiger	voert	periodieke	cycli	in	vooruit	en	achteruit	uit	die	3-6	seconden	duren	(SB-125Ci).
•	 Ledig	de	afvalbak	wanneer	het	indicatorlampje	‘bak	vol’	gaat	branden.
•	 Vernietiger	werkt	niet	als	de	deur	open	is	of	als	de	bak	moet	worden	geledigd.	
•	 Onderhoud	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	beschermen	van	uw	investering.	Vergeet	onze	olie	(35250)	en	vernietigerzakken	(36054)	niet.
•	 	Bij	vernietigen	gedurende	langere	tijd	kan	de	motor	warmlopen	en	een	afkoelperiode	nodig	hebben.	Wanneer	dit	gebeurt,	waarschuwt	de	indicator	Oververhit	u	over	het	

probleem. Dit model heeft een afkoelperiode van 45 minuten nodig.

Ga naar de rubriek Support op www.fellowes.com of raadpleeg de achterpagina van de handleiding voor nuttige telefoonnummers.
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VASTLOOPBEVEILIGD

VASTLOOPBEVEILIGD

Geavanceerd	voorkomen	van	vastlopen	-	Meet	de	papierdikte	
elektronisch om vastzitten van papier te voorkomen:

Ga	door	met	100%	vernietigen	
zonder vastlopen van papier

1 2 3

Tot	ROOD:	Te	veel	vellen	
ingevoerd.

Tot	GROEN:	Meer	vellen	kunnen	
worden toegevoegd.

Tot	GEEL:	Productiviteit	
is optimaal.

Als papier verkeerd 
wordt ingevoerd:

Verwijder verscheidene vellen totdat indicator 
onder rood is.

Alle indicators gaan branden en 
vernietiger pauzeert gedurende 
3-6	seconden.

Wacht	tot	knipperen	stopt	nadat	automatische	
correctie is uitgevoerd. Normaal vernietigen wordt 
hervat.

Als  gaat branden nadat het papier is 
omgekeerd, druk op omkeren en verwijder het 
papier. Anders wordt normaal vernietigen hervat.

WANNEER IN SLAAPSTANDMODUS INSTALLATIE EN TESTEN

DE SENSORS REINIGEN

WERKING SAFESENSE® TECHNOLOGIESLAAPSTANDMODUS

In slaapstandmodus Raak	het	bedieningspaneel	
aan om uit de 
slaapstandmodus te gaan

breng papier inof Zet de vernietiger AAN 
( 	)	om	SafeSense® 
te activeren

Raak	de	testzone	aan	en	
kijk	of	de	SafeSense® 
indicator gaat branden

SafeSense® is 
geactiveerd en 
werkt goed

BASISONDERHOUD EN PROBLEMEN OPLOSSEN

DE VERNIETIGER SMEREN 

ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

*Breng olie aan  
over invoer

Vernietig één vel Houd	Vooruit	(				)	
ingedrukt  
(2-3	seconden)
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LET OP *Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit zoals Fellowes 35250 en geen olie in spuitbus gebruiken

DE INFRAROOD SENSORS VOOR DE AUTOMATISCHE 
START-FUNCTIE REINIGEN
Papierdetectiesensors zijn ontworpen voor onderhoudvrije werking. In zeldzame gevallen kunnen de sensors 
echter door papierstof worden geblokkeerd waardoor de motor begint te draaien, zelfs als er geen papier 
aanwezig is (Opmerking: in het midden van de papierinvoer zitten twee papierdetectiesensors).

Alle	confettivorm-vernietigers	hebben	olie	nodig	om	optimaal	te	kunnen	
werken	Een	niet-geolied	toestel	verwerkt	mogelijk	minder	vellen,	maakt	
veel storend lawaai tijdens het vernietigen en zal uiteindelijk ophouden 
te	werken.	Wij	bevelen	aan	dat	u	de	vernietiger	iedere	keer	smeert	
wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.

Zoek de infrarood sensor 
voor Automatisch starten

Dip een wattenstaafje in 
isopropylalcohol

Veeg met het wattenstaafje 
eventuele verontreinigingen 
van de papiersensors

Schakel	de	vernietiger	
uit en haal de stekker 
uit het stopcontact
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AUTO AUTO AUTO

1 2 42

AUTO AUTO AUTO

31

AUTO

1 2 3

AUTO

1 2 43

Als u uw hand langer dan 
2	seconden	op	het	SafeSense®-
gebied houdt, wordt de 
papiervernietiger uitgeschakeld
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Declaration of Conformity
Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Models SB-125i/SB-125Ci conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous 
Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names       
(EN Standards) and IEC Standards.

Safety:  EN 60950-1:2006      
           EN 294:1992
EMC: Standard    EN 55014-1:2006     EN 55014-2:2001(A1)     EN 61000-3-2:2006     EN 61000-3-3:2005(A2)

Itasca, Illinois, USA
June 15, 2009          James Fellowes

Fellowes 

Benelux +31-(0)-76-523-2090

Europe 00-800-1810-1810

United States +1-800-955-0959

W.E.E.E.  
Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de 
Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de locale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn. 
Voor	meer	informatie	over	de	AEEA-richtlijn	kunt	u	terecht	op	www.fellowesinternational.com/WEEE

GARANTIE 
BEPERKTE	 GARANTIE	 Fellowes,	 Inc.	 (“Fellowes”)	 garandeert	 dat	 de	 snijmessen	 van	 het	 toestel	 zonder	 gebreken	 zijn	
wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende 20 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. 
Fellowes garandeert dat alle andere onderdelen van het apparaat zonder gebreken zijn wat betreft materiaal en 
vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens 
de garantieperiode wordt vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van 
het defecte onderdeel, dit naar goeddunken en op kosten van Fellowes.
Deze	 garantie	 is	 niet	 van	 toepassing	 in	 geval	 van	 misbruik,	 verkeerd	 gebruik	 of	 niet-goedgekeurde	 reparatie.	 ALLE	
IMPLICIETE	 GARANTIES,	 WAARONDER	 GARANTIES	 MET	 BETREKKING	 TOT	 VERKOOPBAARHEID	 OF	 GESCHIKTHEID	

VOOR	 EEN	 BEPAALD	 DOEL,	 WORDEN	 HIERBIJ	 BEPERKT	 IN	 DUUR	 TOT	 DE	 HIERBOVEN	 AANGEGEVEN	 TOEPASSELIJKE	
GARANTIEPERIODE.	Fellowes	is	in	geen	geval	aansprakelijk	voor	enige	incidentele	of	gevolgschade	die	toe	te	schrijven	
is aan dit product.
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie 
zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden vereist kunnen zijn door de 
plaatselijke wetgeving.
Voor verdere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met 
uw detailhandelaar.


