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NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY

a Záruční list 

SCHREDERCAT 8240 

SCHREDERCAT 8240cc
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Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste 

zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se 

bezpečnostními pokyny. 

Bezpečnostní pokyny 
Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití 
a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v 
případě jakýchkoliv pochybnosti týkajících se obsluhy stroje. 

 Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti
zásuvky s napětím 230 V.

 Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
 Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
 Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.

 Napájecí kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k

přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.
 Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete

používat, nebo jej budete přemísťovat.
 Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.
 Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
 Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části

oděvu, vlasy atd. Zachovejte zvýšenou opatrnost.

 POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé
blízkosti podávacího otvoru.

 Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.

 Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje
při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.

 Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší
než 8°C.

 Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
 Při použití nesprávných látek k promazání stroje, riskujete vznik

požáru.
 Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
 Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce: 

 Skartovací stroj je určen výhradně pro skartování papíru.
 Pokud delší dobu stroj nepoužíváte, přepínač stroje by se měl nacházet

v poloze „OFF”.
 Než začnete skartovat, odstraňte z papírů sponky a svorky.
 Pamatujte na pravidelné vyprazdňování koše na odpad.

 Skartovač může pracovat pouze se skřínkou, která je přiložená
v sadě.

 Pro zajištění dlouhé životnosti stroje a bezproblémový chod neskartujte
jednorázově víc, než 13 / 8(cc) listů papírů (70g/m²). Neskartujte
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průběžné počítačové výtisky, měkké PVC fólie, lesklý papír nebo kartón 
– mohlo by tak dojít k poškození řezacího systému.

 POZOR! Osobní skartovače nejsou určeny pro nepřetržitý chod.
Maximální nepřetržitá doba skartování skartovače při maximálním
zatížení nesmí překročit 2 minuty. Po takovém úseku je nutná 10-15
minutová přestávka.

 Skartovač je zabezpečen proti přehřátí motoru. Automaticky se vypne,
pokud jeho teplota překročí povolenou hodnotu. Stroj bude opět
připraven k práci za cca 15 minut pauzy.

POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit
ztrátu záruky. 

Sestavení: 

Umístěte skartovací hlavu IDEAL 8240, 8240CC na 
skříňku. 

Zapojte kabel do zásuvky 230 V. 

Nastavte vypínač skartovačky do pozice AUTO 

Stroj je připraven k práci 
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Obsluha skartovačky IDEAL 8240/8240CC: 

Hlavní vypínač se nachází na vrchní části stroje a můžeme jej přepnout do 
tří poloh: 

 AUTO poloha pro skartování ZAPNUTO
 OFF základní poloha VYPNUTO
 REV zpětný chod (použít při vložení většího množství papíru)

„AUTO“ - Stroj má čidlo vloženého 
papíruje bez fotobuňky a po zapnutí 
vypínače do polohy „AUTO” a po vožení 
papíru do štěrbiny se řezné nože 
rozeběhnou a lze vkládat papíry určené 

ke skartaci. Pro ukončení skartace se 

stroj sám vypne a je připravený na další 
skartaci. 

„OFF“ -  Stroj je vypnutý  
Nastavení přepínače do polohy „OFF”, 
která se používá při delší pauze v práci se 
strojem. 

„REV“ -  Zpětný chod 
V případě vložení většího množství 

materiálu ke skartaci dojde k zablokování 
nožů a rozsvítí se žlutá kontrolka. 
Nastavte přepínač do polohy „REV” 
(reverse) stroj vysune skartovaný 

materiál a umožní odstranění papíru nebo 
CD/DVD z prostoru mezi řezacími noži. Po 
vysunutí papíru z řezných nožů je třeba 
složku rozdělit a znovu skartovat. 

Dbejte na včasné vyprazdňování odpadního koše. Předejdete možným 

závadám 

Postup vyprázdnění odpadního koše 

1. Vytáhnout ze sítě

2. Sejmout skartovací hlavu
3. Vyprázdnit koš
4. Nasadit zpět skartovací hlavu
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Max. množství papírů při jednorázové skartaci: 

13 listů papírů -  Skartovačky IDEAL 8240 4mm  
8 listů papírů   -  Skartovačky IDEAL 8240CC 4x40mm 

To se týká papírů ve formátu A4 (ve svislé poloze) s gramáží 70g/m2. 
V případě skartování menších formátů papírů, vkládejte archy doprostřed 
skartovacího otvoru. 

Možné závady při práci: 
Pokud stroj nefunguje nebo funguje nesprávně (bliká kontrolní světélko), 
zkontrolujte, zda: 

Napájecí kabel je zasunutý do zástrčky.  

Hlavní vypínač se nachází v poloze „AUTO ”, a svítí zelená kontrolka. 
Nedošlo ve skartovačce k blokaci papírů mezi řeznými noži. 
Pokud jste vložili příliš mnoho listů najednou, chod stroje se automaticky 
zastaví. V tom případě přepněte přepínač do polohy „REV”, vyjměte papír 
a opětovně skartujte s menším množstvím papírů.  
Nádoba na odpad není přeplněná. 

V případě dalších potíží spojených s fungováním stroje, kontaktujte náš 
autorizovaný servis. 

DŮLEŽITÉ 

Pravidelné olejování řezacích 
nožů zabraňuje zmenšení 

výkonnosti, zvyšování hlasitosti a 
prodlužuje životnost 
skartovačky. Řezací nože je 
třeba mazat speciálním olejem (u 
firmy OPUS) po 
několikanásobném vyprázdnění 

koše (pytle) na odpad. Stačí 
několik listů papíru navlhčit 

olejem a následně je skartovat 
tak, aby se olej dostal na celou 
plochu řezných nožů. 

POZOR! Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn! Vtažení 
skartovaného papíru z koše zpět do stroje může poškodit motor 



Technické údaje: 

8240 
Druh skartovače:    proužkový  
Šíře skartovacího otvoru: 220 mm 
Max. množství skartovaných listů: 13 (70g/m2) 

Šíře proužků: 4mm   
Napájení: 230 V / 50 Hz / 1~ / 180 Watt 

Objem koše: 18l 
Rozměry VxŠxD: 400 x 330 x 195 mm 
Hmotnost: 5 kg 

8240CC 
Druh skartovače:    křížový (cross-cut) 
Šíře skartovacího otvoru: 220 mm 
Max. množství skartovaných listů: 8 (70g/m2) 

Šíře proužků: 4x40mm 
Napájení: 230 V / 50 Hz / 1~ / 180 Watt 

Rozměry VxŠxD: 400 x 330 x 195 mm 
Hmotnost: 5 kg 

mailto:servis@opus.cz
mailto:pro-servis@seznam.cz



