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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 Model DS-500C 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:  EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EMC Standard:    EN55014-1:2006+A1:2009        EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008     EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009     EN61000-3-3:2008
 

Itasca, Illinois, USA
December 1, 2010         James Fellowes

Useful Phone Numbers

Läs dessa anvisningar innan du använder  
apparaten. 
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig  
henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne  
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere  
referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na 
przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно 
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните 
ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική 
αναφορ 

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

 Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta 
futura.

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
 
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence  
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como 
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau  
durchlesen. 
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme 
aufheben

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo 
manuale di istruzioni. Conservare il manuale 
per consultarlo secondo le necessità.

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

Useful Phone Numbers
Help Line 
Australia	 +1-800-33-11-77

Canada	 +1-800-665-4339

Europe	 00-800-1810-1810

Mexico	 +1-800-234-1185

United	States	 +1-800-955-0959

Fellowes	

Australia	 +61-3-8336-9700

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

Canada	 +1-905-475-6320

Deutschland	 +49-(0)-5131-49770

Espana/Portugal	 +34-902-33-55-69

France	 +33-(0)-1-78-64-91-00

Italia	 +39-071-730041

Japan	 +81-(0)-3-5496-2401

Korea	 +82-(0)-2-3462-2884

Malaysia	 +60-(0)-35122-1231

Polska	 +48-22-205-21-10

Singapore	 +65-6221-3811

United	Kingdom	 +44-(0)-1302-836836

United	States	 +1-630-893-1600

Customer Service and Support
www.fellowes.com
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AVERTISSEMENT :

36

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

15

CUIDADO

ADVERTÊNCIA:

CAPACIDADES
Destrói: papel, cartões de crédito, agrafes e clipes pequenos

Não destrói:  lixo postal não aberto, formulários em papel contínuo, etiquetas adesivas, 
acetatos, jornais, CD/DVDs, cartão, clipes grandes, folhas laminadas, pastas de arquivos, 
radiografias ou plástico para além do mencionado acima.

Dimensões de destruição de papel:  
Corte cruzado ........................................................................................... 4 mm x 38 mm

Máximo:  
Folhas por passagem ..................................................................................................... 5*
Cartões por passagem ...................................................................................................... 1
Largura do papel .................................................................................................. 225 mm
* A4 (70g) a 220-240 V, 50 Hz, 0,8 Amps; papel mais pesado, humidade ou uma tensão 
nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de utilização diária 
recomendada máxima: 30 folhas; 10 cartões de crédito.  5 folhas por passagem para 
evitar congestionamentos.

15

15

15

• Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos 
afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posição Desligado 
ou desligue-o da corrente quando não estiver a ser utilizado.

• Mantenha objectos estranhos — luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. — afastados 
das aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura 
superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (R) para fazer recuar o 
objecto.

• Nunca utilize produtos em aerossol, lubrificantes à base de petróleo ou outros 
produtos inflamáveis sobre ou próximo do destruidor de documentos. Não utilize ar 
pressurizado em lata no destruidor de documentos.

• Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o 
destruidor de documentos. Não coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou de 
humidade.

• Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de 
instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.

• Este destruidor de documentos dispõe de um Interruptor de corte de energia 
(E) que deve estar na posição LIGADO (I) para utilizar o destruidor.  Em caso 
de emergência, coloque o interruptor na posição DESLIGADO (O). Esta acção 
parará imediatamente o destruidor. 

• Evite tocar nas lâminas expostas que se encontram por baixo da cabeça de 
corte do aparelho.

• Não coloque objectos estranhos na entrada para papel.
• O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada 

com a tensão e corrente indicada na placa de tipo. A tomada de parede ou 
a outra tomada deve estar instalada perto do equipamento e facilmente 
acessível. Nunca devem ser usados conversores de energia, transformadores 
ou cabos de extensão com este produto.

• PERIGO DE INCÊNDIO – NÃO destrua cartões de apresentação com chips 
sonoros ou pilhas. 

PORTUGUÊS
Modelo DS-500C

TECLA
H. Interruptor de comando
 R 1.  Inversão
 O 2.  DESLIGADO  
 I 3.   Funcionamento 

automático

A.  Entrada de papel/
cartão 

B. Travão de segurança

C.  Janela
D. Cesto amovível
E.  Interruptor de corte 

de energia
F.  Consulte as instruções 

de segurança
G. Pega

A.
B.

F.

E.

G.

H.

C.
D.
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Ligue o aparelho e coloque o 
interruptor de corte de energia 
na posição LIGADO (I)

3

37

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MANUTENÇÃO BÁSICA DO PRODUTO

GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

Papel encravado: Coloque na posição Desligado (O) e esvazie o cesto. Volte a instalar o cesto e siga um ou todos os procedimentos seguintes.

Alimente na entrada para 
papel e largue

Segure o cartão pela 
extremidade

1

2

2

3

3

4

4 5

2

1

Ligue o aparelho e coloque o 
interruptor de corte de energia 
na posição LIGADO (I)

Coloque na posição 
desligada (O)

Alimente no centro da 
entrada e largue

Coloque na posição 
desligada (O)

Funcionamento contínuo: 
5 minutos no máximo.

OBSERVAÇÃO: o destruidor 
continua a funcionar brevemente 
após cada passagem de forma 
a desimpedir a entrada. Um 
funcionamento contínuo durante 
mais de 5 minutos dará origem 
a um período de arrefecimento 
de 20 minutos.

Coloque na posição 
de Funcionamento 
automático (I)

Coloque na posição 
de Funcionamento 
automático (I)

FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO

GARANTIA LIMITADA: A Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garante que as peças da máquina estão isentas 
de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 1 ano a contar da data 
de compra pelo consumidor original.  A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina 
estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 3 anos a 
contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça 
durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, 
mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em 
casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização 
do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não 
a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar 

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento 
de peças ou de serviços fora do país onde o destruidor foi originalmente vendido por um 
revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE 
ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA 
APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser 
responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta 
garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são 
válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes 
pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, 
contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

CUIDADO *Utilize apenas um óleo vegetal não-aerossol no recipiente de bocal comprido, igual ao produto nº 35250 da Fellowes.

Todos os destruidores de corte cruzado requerem 
óleo para obter um rendimento máximo. Se não for 
lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade 
de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a 
destruição de documentos e, em último caso, a máquina 
deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, 
aconselhamos a que lubrifique o seu destruidor sempre 
que esvaziar o seu cesto de papéis.

LUBRIFICAR O  
DESTRUIDOR DE PAPEL SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

* Aplique óleo na entrada Coloque na posição 
desligada (O)

PAPEL

CARTÃO

Coloque na posição de inversão 
(R) e deixe funcionar durante 
2-3 segundos

1

www.fellowes.com inclui uma secção de suporte online abrangente com várias opções de assistência autónoma.

Vá para a Secção de suporte (“Support Section”) em www.fellowes.com ou consulte a contracapa do manual para obter números de telefone úteis.

Alterne lentamente (aprox. 2-3 segundos) entre 
Inversão (R) e Funcionamento Automático (I)

Coloque na posição de 
Inversão (R) e deixe 
funcionar durante 
2-3 segundos

Coloque na posição 
desligada (O) e retire 
a ficha da tomada de 
alimentação

Retire cuidadosamente o 
papel por cortar da entrada 
para papel. Ligue a ficha na 
tomada de alimentação.

Coloque na posição de 
Inversão (R)

1 4 532 6
O destruidor não arranca:
Certifique-se de que o cesto está 
devidamente instalado.

Aguarde 20 minutos para permitir que o 
motor arrefeça

Retire o cesto e esvazie-o

Certifique-se de que o travão de 
segurança está destravado.




