
start here
démarrez ici
starten sie hier
iniziare qui
begin hier
empieza aquí
comece aqui
buradan başlayın
ξεκινήστε εδώ
start her
aloita tästä
start her
börja här
rozpocznij tutaj
začněte zde
kezdés itt
начинать здесь
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Loukkaantumiset voidaan ehkäistä noudattamalla laitteen käyttöönotossa alla mainittuja 
perusturvallisuusohjeita.
•  Varmista, että laitteen pistorasiaan päästään helposti käsiksi ja että virtajohtoon ei voi kompastua.
•  Laitteen takuu mitätöityy, jos muut kuin tehtävään koulutetut henkilöt yrittävät korjata laitetta millään 

tavalla. Toimita laite korjaukseen jälleenmyyjälle. 
•  Irrota silppurin virtajohto ennen laitteen siirtämistä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 
•  ÄLÄ käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut, jos laite ei toimi oikein tai jos 

se on vahingoittunut millään tavalla. 
•  ÄLÄ ylikuormita sähköpistorasioita, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 
•  Pistorasian on oltava lähellä laitetta, ja siihen on oltava esteetön pääsy. 
•  Liitäntäpistoketta EI saa muuttaa. Pistokkeen rakenne on aiotun virtalähteen mukainen.
•  ÄLÄ käytä laitetta veden lähellä.
•  ÄLÄ käytä paineilmasuihkeita tai -puhdistusaineita.
•  ÄLÄ suihkuta mitään aineita silppurin sisään.
•  ÄLÄ aseta automaattisyöttölokeroon avaamatonta roskapostia, aikakauslehtiä, nidottuja  

asiakirjoja tms.  
Vaikka silppuri on suunniteltu UL 60950-1 EN 60950-1 -turvallisuusstandardien mukaisesti, mukaan 
lukien käytettävyystestit testikappaleiden avulla, älä käytä silppuria lasten tai lemmikkieläinten 
läheisyydessä.

automaattisyöttötekniikka
Auto+ 200X/200XL on suunniteltu silppuamaan automaattisesti enintään 200 arkkia 
automaattisyöttölokerosta ja enintään 7 arkkia käsinsyöttöaukosta. Automaattisyöttömekanismi on 
suunniteltu käsittelemään niitein tai paperiliittimin kiinnitettyjä papereita ja vetämään ainoastaan 
muutaman paperiarkin kerrallaan leikkurimekanismiin. Näin ehkäistään paperitukosten syntymistä. 
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varoitusvalot

Käsinsyöttöaukon arkkimäärä.  7

Älä käytä paineilmasuihkeita.

Pidä lapset etäällä silppurista.

Pitkät hiukset voivat sotkeutua 
laitteen leikkuupäähän. 

Älä työnnä sormia leikkuupään 
syöttöaukkoon. 

Riippuvat korut voivat sotkeutua 
laitteen leikkuupäähän. 

Älä käytä öljypitoisia voiteluaineita 
vaan ainoastaan Rexel-voiteluarkkeja.

Solmio ja löysät vaatteet voivat 
sotkeutua laitteen leikkuupäähän. 

Silppurilla voi silputa pieniä 
paperiliittimiä.

Turvallisuus ennen kaikkea

Silppurilla voi silputa pieniä niittejä.

ohjauspaneeli ja merkkivalot

EteenpäinPeruutus Auto-maattinen

Jäähdytyksen merkkivalo – 
Merkitsee, että laite jäähtyy.

Säiliö täynnä -merkkivalo – 
Merkitsee, että säiliö on täynnä

Syöttölokeron kansi auki / säiliö 
pois paikaltaan – Merkitsee jotakin 
seuraavista:
• Syöttölokeron kansi on auki.
• Säiliö on pois paikaltaan.

Lukituksen merkkivalo 
– Merkitsee, että paperin 
syöttölokeron kansi on lukittu 
(silppuamisen aikana).

Paperitukoksen merkkivalo – 
Merkitsee, että  
automaattisyöttölokerossa on 
paperitukos.
Jos tämä merkkivalo vilkkuu, 
silppuri yrittää poistaa paperitukosta 
automaattisesti. 
Jos tämä merkkivalo palaa koko 
ajan punaisena, noudata Harvinaiset 
tukostapaukset -osan ohjeita.

Syöttölokeron kannen 
lukitusmekanismi – PIN-
koodipainikkeet: Lukitse 
syöttölokeron kansi silppuamisen 
ajaksi antamalla nelinumeroinen 
koodi.

Silppurilla voi silputa 
luottokortteja.
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Auto+ 200X/200XL:n silppuamisteho
Auto+ 200X/200XL -laitteella VOI silputa: 

• 200 arkkia
•  Niitattua paperia, kun niitti on korkeintaan 25 mm:n etäisyydellä kulmasta
•  26/6- ja 24/6-kokoisia tai pienempiä niittejä
•  Pienikokoista paperia, joka on asetettu keskelle

• 200 arkkia
•  Paperia, jossa paperiliitin on korkeintaan 25 mm:n etäisyydellä kulmasta 
•  Pieniä tai keskikokoisia paperiliittimiä (langan paksuus enintään 0,9 mm)
•  >80/100 g/m² -paperia (käsinsyöttöaukon kautta)

•  A3-arkkeja taitettuna puoliksi – enintään 2 arkkia
•  200 arkkia toiselta puolelta painettua paperia
•  80 g/m² -paperia 

– A4: 210 mm × 297 mm 
– A5: 148 mm × 210 mm 
–  A3-paperia, kun yksittäinen arkki on taitettu puoliksi eli A4-kokoiseksi

Auto+ 200X/200XL -laitteella EI VOI silputa:

Nidottuja 
asiakirjojaBulldog-liittimiä

Aikakauslehtiä tai 
muita asiakirjoja, 
jotka on nidottu 
yhteen useilla 
niiteillä tai liittimillä

Tarroja

Suuria 
paperiliittimiä. 
Varmista, ettei 
paperiliittimen 
pituus ole yli 
32 mm.

 Tukevia niittejä. 
Varmista, ettei 
niitin jalan pituus 
ole yli 6 mm.

Muovikalvoja, 
laminoituja 
asiakirjoja, 
muovikansioita

Auto+ 200X/200XL -laitteella VOI silputa (käsinsyöttöaukon kautta):

Avaamatonta 
postia

kiiltävää paperia tai 
paperiarkkeja, jotka on 
painettu molemmilta puolilta

Useita taitettuja arkkeja 
(esimerkiksi A3-arkkeja 
taitettuna puoliksi)

Paksua paperia 
tai kortteja
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säiliö pois paikaltaan tai syöttölokeron 
kansi auki -turvatoiminto
Jos säiliö siirtyy paikaltaan tai syöttölokeron kansi avataan silppuamisen aikana, silppuri pysähtyy 
turvatoimenpiteenä ja merkkivalo syttyy (  ).

harvinaiset tukostapaukset
1  Jos silppuriin tulee paperitukos, Auto+ 200X/200XL lopettaa silppuamisen ja tukoksen kuvake 

vilkkuu oranssina.
2  Silppuri sytyttää eteenpäin- ja peruutus-painikkeiden (   ja   ) merkkivalot siinä 

järjestyksessä, jossa niitä on painettava tukoksen selvittämiseksi.
3  Jos tukosta ei saada selvitettyä, tukoksen kuvake palaa punaisena (  ). Avaa tällöin 

automaattisyöttölokero ja poista tukoksen aiheuttanut paperi.

automaattinen paperitukoksen selvittäminen
Jos silppuriin tulee paperitukos, Auto+ 200X/200XL vaihtelee automaattisesti leikkurimekanismin 
peruutus- ja eteenpäin-käytön välillä kolme kertaa poistaakseen tukoksen. Paperitukoksen 
merkkivalo vilkkuu tänä aikana (  ).

200XL 
syöttölokeron kannen lukitusmekanismi
Turvallisuuden parantamiseksi paperin syöttölokeron kansi voidaan lukita luottamuksellisen 
materiaalin silppuamisen ajaksi.
Silppurin lukitseminen
1  Aseta asiakirjat syöttölokeroon. Sulje paperin syöttölokeron kansi.
2  Anna mikä tahansa nelinumeroinen koodi. PAINA KOODI MIELEEN!
Silppurin lukitus poistuu automaattisesti, kun
• nelinumeroinen koodi annetaan uudelleen
• silppuaminen päättyy
•  silppuri on käyttämättömänä 30 minuuttia (mutta lokerossa on vielä asiakirjoja).
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1. käyttö
1   Ota tuote esiin pakkauksesta.
2  Kytke silppuri verkkovirtaan.
3  Varmista, että virta on kytketty laitteen takaosassa olevasta virtakytkimestä (  ).
4  Aloita silppuaminen painamalla keskellä olevaa automaattipainiketta (  ). Tällöin 

automaattipainikkeen sininen valmiustilan symboli syttyy ja silppuri siirtyy automaattitilaan. 
Silppuaminen voidaan nyt aloittaa.

5  Täytä silppuri nostamalla syöttölokeron kannen kahva, avaamalla syöttölokeron kansi ja 
asettamalla asiakirjat lokeroon. Voit avata kantta tarvittaessa aina 90 asteeseen asti, jolloin 
täyttö on helpompaa. Aseta enintään 200 arkkia kerrallaan automaattisyöttölokeroon. Älä täytä 
yli 200 MAX -tason, sillä muuten silppuri voi vahingoittua.

6  Silppuri aloittaa automaattisen silppuamisjakson VASTA, kun syöttölokeron kansi on suljettu. 
Jos automaattisyöttölokerossa on vielä paperia ensimmäisen yrityksen jälkeen, avaa ja sulje 
paperin syöttölokeron kansi uudelleen.

  200XL 
Huomautus: Syöttölokeron kannen voi tarvittaessa lukita antamalla nelinumeroisen koodin 
(katso Paperin syöttölokeron kannen lukitseminen).

7  Jos silputtavana on enintään 7 arkkia, voit käyttää käsinsyöttöaukkoa edellyttäen, että 
automaattisyöttölokero on tyhjä.

8  Aseta silputtava paperi käsinsyöttöaukkoon. Silppuri tunnistaa paperin ja käynnistyy 
automaattisesti.

9  Jos silppuri on automaattitilassa yli kaksi minuuttia käyttämättömänä, se siirtyy automaattisesti 
sähköä säästävään valmiustilaan.

10  Silppuri herää automaattisesti virransäästötilasta, kun syöttöalueelle asetetaan paperia tai 
syöttölokeron kansi avataan. Automaattipainiketta (  ) ei tarvitse painaa.

2. peruutustoiminto
1  Jos haluat vaihtaa paperin suuntaa silppuamisen aikana, laitteessa on tätä varten 

peruutuspainike (  ).
2  Ota paperi ulos ja katkaise silppurin virta silppurin takaosassa olevasta virtakytkimestä. Poista 

paperi käsinsyöttöaukosta (jos käytössä) tai avaa syöttölokeron kansi, poista jäljellä oleva 
paperipino ja vedä juuttunut paperi pois leikkurimekanismista.

3  Jatka silppuamista kytkemällä silppurin virta silppurin takaosassa olevasta virtakytkimestä ja 
painamalla automaattipainiketta (  ).



ylikuumeneminen
Jos Auto+ 200X/200XL -silppuria käytetään yhtäjaksoisesti yli 10 minuuttia, silppuri voi 
ylikuumentua. Tällöin lämpömittarisymbolin (  ) alla oleva punainen jäähdytyksen merkkivalo 
syttyy. Anna silppurin jäähtyä. Silppuria voi käyttää, kun lämpömittarisymbolin merkkivalo sammuu. 
Jos silppurin on jäähdyttävä silppuamisen aikana, toimenpiteitä ei tarvita. Silppuri aloittaa 
automaattisesti paperien silppuamisen uudelleen, kun se on jäähtynyt jatkuvan käytön jakson 
jälkeen. Varmista laitteen jäähtymisen aikana, että automaattisyöttölokeroon on asetettu paperia ja 
säiliö on tyhjä.
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Rexel kannustaa asiakkaita kierrättämään silputtua paperia. 
Silputtua paperia ei kuitenkaan voi kierrättää, jos siihen on sekoittunut luottokorttijätettä. 
Kierrättämistä varten silputtu paperi ja silputut luottokortit on eroteltava toisistaan.

3. CD/DVD-levyjen silppuaminen
Laitteessa on erillinen CD/DVD-silpputarjotinsilputtua CD/DVD-jätettä varten. Varmista ennen 
silppuamista, että se on sijoitettu oikein silppusäiliön säkin tukikehykseen.
1  Avaa syöttölokeron kansi.
2  Aseta CD/DVD-levyt aina CD/DVD-aukkoon. Silppua vain yksi CD/DVD-levy kerrallaan.
3  Sulje syöttölokeron kansi.
4  Tyhjennä CD/DVD-silpputarjotin kahdeksan CD/DVD-levyn silppuamisen jälkeen, jotta jäte ei 

sekoitu paperisilpun kanssa.
5  Irrota CD/DVD-silpputarjotin ennen paperin silppuamisen jatkamista ja säilytä sitä silppurin 

sivulla kuvan mukaan.

4. luottokorttien silppuaminen
Auto+ 200X/200XL -silppurilla voi silputa luottokortteja. Paina silppurin automaattipainiketta 
ja toimi seuraavasti:
1  Avaa paperin syöttölokeron kansi.
2  Aseta luottokortti rullaan. Silppua vain yksi luottokortti kerrallaan.
3  Sulje paperin syöttölokeron kansi.

5. säiliö täynnä 
Silppuri ei toimi säiliön ollessa täynnä ja säiliö täynnä -merkkivalon (  ) palaessa. 
Säiliö on tyhjennettävä.
• Avaa luukku ja vedä ulos silppusäiliön säkin tukikehys.
• Irrota säkki varovasti kehyksestä.
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6. itsepuhdistuvat leikkurit
Kun säiliö on tyhjennetty ja asetettu takaisin paikalleen, silppuri toimii peruutussuuntaan 4 
sekunnin ajan, pysähtyy 2 sekunniksi ja toimii sitten eteenpäin 4 sekunnin ajan poistaakseen 
mahdolliset leikkurimekanismiin jääneet paperit. Tämä Rexelin kehittämä ainutlaatuinen 
itsepuhdistusmekanismi estää myös tukoksia.  

silppurin voitelu
Käytä voiteluun vain Rexelin voiteluarkkeja (2101948 ja 2101949). ACCO Brands Europe ei vastaa 
laitteen toiminnasta eikä sen turvallisuudesta, jos sen yhteenkään osaan on levitetty muuntyyppistä 
tai -merkkistä voiteluainetta. Rexel suosittelee, että voiteluarkkia käytetään säiliön kolmannen 
tyhjennyskerran jälkeen (ja tästä eteenpäin joka kolmannen säiliön tyhjennyskerran jälkeen). 
Aseta voiteluarkki käsinsyöttöaukkoon EIKÄ automaattisyöttölokeroon. Voiteluarkin käyttäminen 
automaattisyöttölokerossa likaa rullat, mikä estää automaattisyöttömekanismia syöttämästä 
paperia leikkurimekanismiin. Noudata huolto-ohjeita, jos rullat likaantuvat.

7. huolto
Automaattisyöttömekanismin rullat voivat likaantua ajan myötä. Pyyhi ne puhtaiksi kuivalla liinalla, 
jotta laitteen paras mahdollinen suorituskyky säilyy.
Paperin syöttöaukossa sijaitseva automaattikäynnistyksen infrapuna-anturi voi ajoittain peittyä 
paperipölyyn, mikä saa silppurin toimimaan, vaikka laitteeseen ei ole syötetty paperia. Katkaise 
silppurin virta laitteen takaosasta ja puhdista anturi varovasti pumpulipuikolla.

huolto
Suosittelemme, että laitteet toimitetaan Rexelin huoltoteknikon huollettaviksi 6–12 kuukauden 
välein. Lähimmän huoltokeskuksen yhteystiedot on ilmoitettu tämän käyttöoppaan lopussa.

silppurin lisävarusteet
Suosittelemme, että kaikissa malleissa käytetään 
kierrätyspaperisäkkiä silputun paperin kierrätystä 
varten.

Lisävaruste Osanumero Määrä 
laatikossa

Kierrätyssäkki
Muoviset 
jätesäkit
Voiteluarkit

1765031EU
40060 

2101949 
2101948

20
100 

20 
12



Arkkimäärä,   
käsinsyöttöaukko

7 arkkia (80 g/m2)

Arkkimäärä,   
automaattisyöttölokero

200 arkkia (80 g/m2)

Käyttöjakso 10 min käytössä /  
40 min ei käytössä  

Käyttöaika, kylmä laite 14 minuuttia

V/Hz 230 V / 50 Hz

Ampeeriluku 1,2 A

Moottorin teho 270 W 

tekniset tiedot
Rexel Auto+ 200X/200XL

takuu 
ACCO Brands Europe (ACCO) antaa tuotteilleen ja niiden osille 24 kuukauden takuun materiaali- ja 
valmistusvirheiden osalta normaalissa käytössä alkuperäisestä ostopäivästä alkaen.
Korjaamme tai vaihdamme viallisen tuotteen tai osan tämän ajanjakson aikana seuraavien takuuehtojen 
mukaisesti.
Tämä takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä, eikä se koske tapauksia, joissa 
tuotteen tai osan vaurio aiheutuu
–  muun kuin valtuutetun ACCO-huoltokeskuksen tekemästä muutoksesta, korjauksesta, muunnoksesta tai 

huollosta
–  onnettomuudesta, laiminlyönnistä tai kovakouraisesta tai väärästä käyttötavasta, kun tämäntyyppisen tuotteen 

normaaleja käyttötoimenpiteitä ei ole noudatettu.
Vian tyypistä ja laitemallista riippuen voimme järjestää joko huoltoteknikkokäynnin paikan päällä tai sopia 
asiakkaan kanssa laitteen palautuksesta ACCOlle. ACCO voi valintansa mukaan ja lain puitteissa joko
– korjata silppurin uusilla tai kunnostetuilla osilla
– vaihtaa silppurin uuteen tai kunnostettuun silppuriin, joka vastaa vaihdettavaa silppuria.
Mikään tässä takuussa ei rajoita ACCO:n vastuuvelvollisuutta kuolema- tai tapaturmatapauksessa, joka aiheutuu 
ACCO:n huolimattomuudesta. Tämä takuu myönnetään (näiden ehtojen mukaisesti) kuluttajan lakisääteisten 
oikeuksien lisänä, eikä se vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Jos laitteessa ilmenee tekninen vika, ota yhteys ACCOn asiakaspalveluun (lisätietoja takakannessa).
Lisätakuu 
ACCO Brands Europe myöntää silppurin leikkuuterille 10 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta 
siitä päivästä lukien, jolloin alkuperäinen kuluttaja on ostanut laitteen.
*Huomaa, että leikkuuterät kuluvat vähitellen, jos silppurilla silputaan kiinnitettyjä arkkeja (niittejä tai 
paperiliittimiä) – tämä ei kuulu takuun piiriin. Auto+ 200X/200XL -silppuri on suunniteltu silppuamaan enintään 
50 luottokorttia normaalina 2 vuoden takuuaikana. Jos luottokortteja silputaan laitteella tätä enemmän, leikkurien 
pidennetty takuu mitätöityy. 
Näitä ehtoja säädellään ja tulkitaan kaikilta osin Englannin lakien mukaan ja Englannin tuomioistuinten 
yksinomaisen toimivallan mukaisesti.
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service addresses

ACCO Service Division,  
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN 
Tel: 0845 658 6600     Fax: 0870 421 5576     www.acco.co.uk/service

GB

Acco Brands France SAS,  
Service après-vente, ZAC Excellence 2000, 6 rue Robert Schuman, 21800 Chevigny Saint Sauveur 
Tel: +33 3 80 68 60 30     Fax: +33 3 80 68 60 49     contact@vmbs.fr

F

ACCO Deutschland GmbH & Co. KG,  
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany 
Tel: + 49 7181 887 120     Fax:+ 49 7181 887 198     info.de@acco.com

D

ACCO Deutschland GmbH & Co. KG,  
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany 
Tel: + 49 7181 887 120     Fax:+ 49 7181 887 198     info.de@acco.com

A

ACCO Brands Iberia SL,  
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid) 
Tel: 902 500 182 ext. 2     Fax: 91 309 6412     servicio.tecnico@acco.com

E

ACCO Brands Italia Srl,  
Servizio post-vendita, Via Oberdan, 33, 28070 Tornaco (NO) 
Tel: 800-87-86-16     Fax: 0321-88-01-27     servizio.clienti@acco.com

I

ACCO Brands Benelux B.V.,  
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas 
Tel: 0800-73362     Fax: 02-4140784     info@accobenelux.be     www.accobenelux.be

B

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

DK

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

EST

XERTEC a.s.,  
Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), 148 00 Praha 4 - 
Chodov 
Tel: 225 004 411     Fax: 225 004 162     servis@xertec.cz     http://www.xertec.cz

CZ

OPI Customer Service 
Tel.: +359 2 80 99 166     Exportee@accoeu.local

H

Pelikan Artline Pty Ltd,  
2 Coronation Avenue, Kings Park, NSW, Australia 2148 
Tel: +61 2 9674 9000     Fax: +61 2 9674 0910     custsupport@pelikanartline.com.au

AUS

ACCO Brands Schweiz GmbH,  
Gewerbestrasse 8, CH-8212 Neuhausen a. Rheinfall 
Tel: +41 (0)52 674 01 74     Fax: +41 (0)52 674 01 75     info.ch@acco.com

CH

ACCO-Rexel Ltd,  
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland 
Tel: 01 816 4346     Fax: 01 816 4302     admin@accoservice.eu     www.accorexel.ie

IRL

ACCO Brands Asia Pte Ltd,  
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947 
Tel: +65 6776 0195     Fax: +65 6779 1041     webmaster@accobrandsasia.com

IND

ACCO Brands Asia Pte Ltd,  
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947 
Tel: +65 6776 0195     Fax: +65 6779 1041     webmaster@accobrandsasia.com

BD
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ACCO Brands Iberia SL,  
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid) 
Tel: 902 500 182 ext. 2     Fax: 91 309 6412     servicio.tecnico@acco.com

P

ACCO Brands Benelux B.V.,  
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas 
Tel: 0800-21132     Fax: 02-4140784     info@accobenelux.be     www.accobenelux.be

LUX

ACCO Brands Benelux B.V.,  
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas 
Tel: 030-6346060     Fax: 030-6346070     info@accobenelux.nl     www.accobenelux.nl

NL

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

S

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

N

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

IS

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

LV

ACCO Brands Nordic AB,  
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden 
Tel: +46 42 38 36 00     Fax: +46 42 38 36 10     service.nordic@acco.com

LT

XERTEC a.s.,  
Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), 148 00 Praha 4 - 
Chodov 
Tel: 225 004 411     Fax: 225 004 162     servis@xertec.cz     http://www.xertec.cz

SK

ACCO Polska Sp. z o.o,  
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa 
Tel.+48 22 570-18-29     fax +48 22 570-18-33     www.acco.pl

PL

Представительство компании «АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ»,  
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26 
Тел: (495) 933-51-63     Факс: (495) 933-51-64

RUS

DataLux Distribution Company,  
03151, Киев, Очаковская, 5/6, оф.110.3 
Tel: + 380 (44) 498 4956 ext. 2324     Fax: + 380 (44) 275 9999

UA

ACCO Brands Asia Pte Ltd,  
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947 
Tel: +65 6776 0195     Fax: +65 6779 1041     webmaster@accobrandsasia.com

PAK

GBC-Japan K.K.,  
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721 
Tel: (81)-03-5351-1801     Fax: (81)-03-5351-1831     serv@gbc-japan.co.jp     www.gbc-japan.co.jp

JPN

Rexel Office Products (PTY) Ltd,  
Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102, Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa 
Tel: +27 (0)11 226 3300     service@rexelsa.co.za

ZA

   143



144  

warranty (in Australia)
ACCO Australia warrants its products and their parts against defects in materials and workmanship under normal 
use for a period of 24 months from the original date of purchase (please retain proof of purchase). During this 
period we will repair or replace a defective product or part subject to the following warranty conditions:
The warranty applies only to defects in materials and workmanship under normal use and does not extend to 
damage to the Product or parts which result from:-
•  Alteration, repair, modification or service carried out by anyone other than an authorised ACCO service centre.
•  Accident, neglect, abuse or misuse owing to failure to comply with the normal operating procedures for a 

product of this type.
Nothing in this warranty shall have the effect of excluding the liability of ACCO in respect of death and personal 
injury caused by the negligence of ACCO. This Warranty is offered (subject to these terms and conditions) in 
addition to, and does not affect your rights and remedies under the Australian Consumer Law and other laws.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled 
to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or 
damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality 
and the failure does not amount to a major failure.
For any questions relating to your warranty, please contact your local service agent.

Additional Guarantee 
ACCO Australia guarantees the cutting blades of the shredder to be free from defects in material and 
workmanship for an extended warranty period from the date of purchase by the original consumer. Please refer to 
the table below for the cutter warranty period applicable to your shredder model. 

Shredder Models Extended Cutter  
Warranty Period

Style, Style+, V35WS, V30WS, Alpha 3
Auto+50, Auto+60 5
Promax V65WS, Promax V60WS, Prostyle, Prostyle+, RES1223, REX1023, 
REM723, SC170, CC175, Auto+80

7

V120, V125, P180CD, P185, RSS2030, RSX1630, RSS2232, RSX1632, 
RSM1130, Auto+100, Auto+175, Auto+200

10

RDS2250, RDX1850, RDSM750, RDM1150, RDS2270, RDX2070, 
RDSM770, RDM1170, Auto+250, Auto+300, Auto+500, Auto+750, RLS32, 
RLX20, RLM11, RLSM9, RLWX19, RLWX30, RLWSFM9, RLWM26, 
RLWX39, RLWS47, RLWX25, RLWS35

20

*Please note that the cutter blades will be progressively worn down by shredding fastened sheets (staples and 
paperclips)- this is not covered by this warranty. Excessive credit card and CD shredding will also invalidate the 
extended cutter warranty. Some shredder models are NOT designed to shred CDs. Any attempt to do so will 
invalidate the warranty. 

How to Make a Claim 
To make a claim under this warranty, contact the ACCO Australia Customer Service Team with your proof of 
original purchase handy:
ACCO Australia 
Level 2, 8 Lord St 
Botany NSW 2019
Ph: 1300 366 376 
E:   sales.au@acco.com  
F:   1300 360 944
The customer service team member will advise whether your product should be repaired, replaced or returned 
and advise the next step for you to take. If the product is validated as still under warranty and deemed faulty, 
ACCO will bear costs involved with the warranty process. To claim expenses incurred in making a claim under this 
warranty, contact our Customer Service Team on the details above.





www.accobrands.com


