
 

Прочетете инструкциите преди употреба. 

Не ги изхвърляйте: запазете ги за бъдеща употреба 

 

 

Български 

Модел 99Ci 

 
 

 

 
 

Основни бутони 

А. Технология SafeSense® 

B. Вход за хартия 

C. Вижте инструкциите за безопасност 

D. Капаче за безопасност за CD диск/карта 

Е. Издърпващо се кошче 

F. Колелца 

G. Превключвател за захранването 

O 1. Изключено (OFF) 

I   2. Включено (ON)  

H. Контролен панел и светодиоди (LED) 

 

1. Прегряване (червено)  

2. Отворено кошче (червено) 

3. Пълно кошче (червено) 

4. Изваждане на хартия (червено) 

5. Индикатор SafeSense® (жълто) 

 

6. Автоматично (синьо) 

7. Обратен ход 

8. Включено/Изключено (синьо) 

9. Напред 
 

 

Възможности 

 

Ще унищожи: Хартия, кредитни карти, CD/DVD дискове, телчета, малки кламери и 

нежелани съобщения 

Няма да унищожи: залепващи етикети, безконечна хартия, прозрачни материали, 

вестници, картон, кламери, ламинирани материали, папки, рентгенови снимки или 

пластмаси, различни от горепосочените 

Размер на хартията за унищожаване: 

Напречно рязане    4 х 38 мм 

Максимален брой: 

Листове на един ход   17* 

CD дискове / карти на един ход 1* 

Ширина на входа за хартия  230 мм 

*Хартия А4 (70 г) при 220-240 V, 50/60 Hz, 2.5 Amp, по-плътна хартия, влага или 

напрежение, различно от номиналното, могат да намалят капацитета. Максимални 

препоръчителни стойности на ежедневна употреба: 1500 листа, 50 кредитни карти, 10 

CD/DVD диска.  17 листа на един ход. 

Шредерите Fellowes SafeSense® са предназначени за употреба у дома и в офиса при 

температура варираща между 10 – 26° С и 40 – 80% относителна влажност. 

Предупреждение: Важни инструкции за безопасност – Прочетете преди употреба! 

 



 

• Работата, поддръжката и изискванията за обслужване са описани в ръководството 

за употреба. Прочетете цялото ръководство преди да започнете работа с шредера. 

• Дръжте далеч от деца и домашни любимци. Дръжте ръцете си далеч от входа за 

подаване на хартия. Когато не използвате шредера, винаги го изключвайте от 

копчето или контакта. 

• Пазете чуждите тела – ръкавици, бижута, облекло, коса и др. – далеч от отворите 

на шредера. Ако някакъв обект попадне в горния отвор, включете на обратен ход (

), за да извадите обекта. 

• Никога не използвайте аерозолни продукти, лубриканти на нефтена основа или 

други запалими продукти върху или в близост до шредера. Не използвайте сгъстен 

въздух върху шредера. 

• Не използвайте при повреда или дефект. Не разглобявайте шредера. Не го 

поставяйте в близост до източник на топлина или вода. 

• Този шредер разполага с превключвател за захранването (G), който трябва да е в 

позиция включено (I), за да работите с машината. При спешен случай превключете 

в позиция изключено (O). Това незабавно спира шредера. 

• Избягвайте контакт с режещите ножове под главата на шредера. 

• Шредерът трябва да бъде включен в правилно заземен контакт с посочените на 

етикета напрежение и сила на тока. Заземеният контакт трябва да се намира на 

близко и достъпно място до машината. Адаптери, трансформатори или 

удължители не трябва да се използват с този продукт. 

• ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР – НЕ унищожавайте поздравителни картички със 

звукови чипове или батерии. 

• За употреба само в закрити помещения. 

• Изключете шредера от захранването преди почистване или обслужване. 

 

Основни настройки 

 

Монтиране на колелцата 

  
 

Основна функция при унищожаване 

 

  Хартия или CD диск/карта 

  

Непрекъсната 

работа: 

Максимум до 

25 минути 

Забележка: 

Шредерът 

работи за 

кратко след 

всеки ход, за 

да почисти 

входа. 

Непрекъсната 

работа за 

повече от 25 

минути ще 

задейства 40-

минутен 

период на 

Включете в 

контакта и 

поставете 

превключва-

теля за 

захранването 

в положение 

включено (I) 

Натиснете 

бутона  за 

активиране 

(синьо) 

Подайте 

хартията 

право във 

входа за 

хартия и 

пуснете 

За 

унищожаване 

на CD 

дискове, 

завъртете 

капачето за 

CD на 

мястото му 

Дръжте CD 

диска/ 

картата за 

ръба, 

подайте 

го/я във  

входа и 

пуснете 

Когато 

приключите 

с унищожа-

ването, 

натиснете 

бутона за 

изключване 

 



охлаждане. 

 

 

Разширени функции на продукта 

 

 
Система Jam Proof 

Елиминира 

задръстванията с хартия 

и подпомага тежки 

задачи 

 
Технология SafeSense® 

Спира унищожаването 

незабавно, щом ръце 

докоснат входа за 

хартия 

 
Технология 

SilentShredTM 

SilentShredTM 

позволява унищожаване 

без шумни смущения 

 
Енергоспестяваща 

система 

100% оптимална 

енергийна ефективност 

на времето – при 

употреба и извън 

употреба 

 

 

 Работа със система Jam Proof* 

Елиминира задръстванията с хартия и подпомага тежки задачи 

 

 1. Съвременно 

предотвратяване на 

задръстване – Електронно 

измерване на плътността на 

хартията с цел предотвратяване 

на задръстване 

2. 3. 

 

 

 

 

До ЧЕРВЕНО: Прекалено 

много листа са били подадени. 

Премахнете няколко 

листа, докато 

индикаторът покаже под 

червеното ниво. 

 

 

Продължете 100% 

безпрепятственото 

унищожаване 

 

  

До ЖЪЛТО: 

Производителността е 

оптимизирана. 

 

 
 

До ЗЕЛЕНО: Още листа могат 

да бъдат подадени. 

   

Ако настъпи неправилно 

подаване: Всички индикатори 

светват и шредерът спира за 3-

6 секунди. 

Изчакайте мигането да 

спре след приключване 

на автоматичната 

корекция. Нормалното 

унищожаване ще се 

възстанови. 

Ако  свети след 

като хартията е била 

обърната, натиснете 

бутона за обратен ход и 

отстранете хартията. В 

противен случай 

нормалното 

унищожаване ще се 

възстанови. 

*100% без задръстване, когато се използва в съответствие с ръководството за употреба. 

 

 Работа с технологията SafeSense® 

Спира унищожаването незабавно щом ръце докоснат входа за хартия. 

 

Настройки и тестване 



    
Включете шредера от 

бутона за активиране 

на SafeSense® 

Докоснете зоната за 

тестване и 

наблюдавайте за 

светването на 

индикатора SafeSense® 

Технологията 

SafeSense® е активна и 

работи правилно 

Ако задържите ръката 

си върху зоната 

SafeSense® за повече от 

3 секунди, шредерът ще 

се изключи 

 

 

 Енергоспестяваща система 

100% оптимална енергийна ефективност на времето – при употреба и извън употреба 

 

• Пести енергия по четири начина: енергийно-ефективна електроника, 

предотвратяване на задръстване, режим на готовност и енергоспестяващ режим. 

• Енергоспестяващият режим изключва шредера след 2 минути липса на 

активност. 

 

В енергоспестяващ режим 

                   или  

В енергоспестяващ режим За излизане от енергоспестяващ 

режим натиснете контролния 

панел 

поставете хартия 

 

За повече информация относно разширените функции на продуктите Fellowes 

посетете www.fellowes.com. 

 

 

Поддръжка на продукта 

Смазване на шредера  

Всички шредери за напречно рязане трябва да бъдат смазвани, за да работят 

максимално ефикасно. Ако не се смазва, машината може да работи с намален капацитет 

за листове, досаден шум при унищожаване и накрая може да спре да работи. За да 

избегнете тези проблеми, ви препоръчваме да смазвате вашия шредер всеки път, когато 

изпразвате контейнера с отпадъци. 
 

Следвайте процедурата за смазване по-долу и повторете два пъти 

  
* Нанесете масло на входа Натиснете и задръжте бутона за 

напред за 2-3 секунди. 

ВНИНАНИЕ: *Използвайте само неаерозолно растително масло в контейнер с дълга дюза като 

Fellowes 35250  

 

 

http://www.fellowes.com/


Почистване на автоматично стартиращите се инфрачервени сензори 

Сензорите за засичане на хартия са разработени за работа без поддръжка. В редки 

случаи сензорите може да бъдат блокирани от хартиен прах, което да доведе до работа 

на мотора, дори при липсата на хартия. 
(Забележка: два сензора за засичане на хартия се намират в средата на входа за хартия). 

 

Почистване на сензорите 

    
Изключете шредера и 

извадете кабела от 

контакта 

Открийте автоматично 

стартиращия се 

инфрачервен сензор  

Напоете памучен 

тампон в спирт 

С помощта на памучния 

тампон почистете 

замърсяванята от 

сензорите за хартия 

 
 

Отстраняване на проблеми 
 

 

Индикатор за прегряване: Когато свети индикаторът за прегряване, шредерът е 

надвишил максималната работна температура и трябва да се охлади. Индикаторът 

ще остане да свети и шредерът няма да работи през времето за възстановяване. 

Вижте „Основна работа за унищожаване чрез рязане” за допълнителна информация 

относно продължителната работа и времето за възстановяване на този шредер. 

 

Индикатор за отворено кошче: Шредерът не работи, ако кошчето е отворено. Когато 

индикаторът свети, затворете кошчето за възобновяване на унищожаването. 

 

Пълно кошче: Когато индикаторът свети, кошчето за отпадъци на шредера е пълно и 

трябва да бъде изхвърлено. Използвайте торбичка за отпадъци Fellowes 36053. 

 

Отстранете хартията: Когато индикаторът свети, натиснете бутона за обратен ход 

 и извадете хартията. Намалете количеството хартия до приемливо количество и 

отново подайте хартия във входа. 

 
Индикатор SafeSense®: Ако ръцете ви са твърде близо до входа за хартия, 

индикаторът SafeSense® светва, а шредерът спира да работи. Ако технологията 

SafeSense® е активна за 3 секунди, шредерът автоматично се изключва и 

потребителят трябва да натисне бутона за захранване на контролния панел за 

възобновяване на унищожаването. 

 

 

 Система Jam Proof* 

Елиминира задръстванията с хартия и подпомага тежки задачи 
 

Деактивиране на функцията 

 

 
Ако решите да 

деактивирате 

системата, 

натиснете и 

задръжте 

бутона 

След като е 

деактивирана, 

синята 

светлина на 

бутона 

Автоматично 

Унищожаването 

може да 

продължи с 

деактивирана 

система, но 

може да има 

Ако хартията 

заседне, 

натиснете и 

задръжте 

бутона напред 

, докато 

Ако засядането 

не е 

премахнато, за 

кратко 

натиснете 

бутона за 

Ало стъпки 4 и 

5 не премахнат 

засядането, 

извадете 

хартията, 

премахнете 



Автоматично 

(синьо) и 

бутона за 

обратен ход 

едновременно 

вече не свети 

(за повторно 

включване 

повторете 

стъпка 1) 

засядане на 

хартия и 

иконата за 

отстраняване на 

хартия ще 

светне 

документът не 

премине 

изцяло през 

шредера 

обратен ход 

(повторете 

стъпки 4 и 5, 

докато не се 

унищожи) 

няколко листа 

и я поставете 

отново 

 

 

Ограничена гаранция на продукта 

 
Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) гарантира, че частите на машината са без 

дефекти в материалите и изработката и осигурява сервиз и поддръжка за период от 2 години от 

датата на покупката от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите остриета 

на машината са без дефекти в материалите и изработката за период от 5 години от датата на 

покупката от първоначалния потребител. Ако по време на гаранционния период се установи, че 

някоя част е дефектна, имате право на ремонт или замяна на дефектната част, по преценка и за 

сметка на Fellowes. Тази гаранция не важи в случаите на злоупотреба, неправилна употреба, 

неспазване на стандартите за използване на продукта, използване на шредера с неподходящо 

захранване (различно от посоченото на етикета) или ремонт от неоторизирани лица. Fellowes си 

запазва правото да таксува потребителите за всички допълнителни разходи, направени от 

Fellowes, за предоставяне на части или услуги, извън страната, в която шредерът първоначално 

е продаден от оторизиран търговец. ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ 

ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, Е ОГРАНИЧЕНА В 

РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ. В никой 

случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, 

дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. 

Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с 

изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни 

ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване 

по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец. 

 


