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Rexel Optimum Autofeed 600M            
dokumentförstörare  
Art.nr 2020600MEU 
 
Strimlar upp till 600 ark kontorspapper i en laddning 
i det automatiska inmatningsfacket , alternativt upp 
till 10¹ ark genom den manuella inmatningsspringan 
¹om 80 g/m² 
 

 
Att komma igång 
Anslut maskinen till eluttaget  och slå på den, strömbrytaren finns på baksidan. 

Blå -lampa indikerar att maskinen är i autostartläge och färdig för 
användning. Använd inte skarvsladd. 
 
Dokumentförstöraren i autostartläge går in i energisparläge om den stått 
oanvänd i mer än 2 minuter. När användaren startar manuell makulering eller  
öppnar luckan till automatisk makulering återgår maskinen till autostartläge. 
 

 
 

 

Automatisk makulering (automatisk pappersinmatning) 
1. Lyft luckan till det automatiska inmatningsfacket och lägg i pappersarken. 

Luckan kan öppnas till 90 grader. MAX-markeringen visar hur mycket 
papper som kan läggas i facket. Makulering startar när luckan stängs. 

2. Inmatningsluckan kan låses med 4-siffrig PIN-kod under tiden makulering 
pågår. Dokumentförstöraren låses upp automatisk när makuleringen är klar 
eller om den senast använda (engångs)koden anges igen. Maskinen öppnas 
utan den senast använda koden även om den stått inaktiv i 30 minuter t.ex. 
på grund av strömavbrott eller pappersstopp i skärverket. 

3. Det går bra att strimla pappersbuntar med gem ≤ 32 mm eller ihophäftade 
med häftklammer 26/6 eller 24/6 samt plastkort. 

4. Pappersark mycket mindre än A4 ska placeras på inmatningshjulen.  
5. A3-ark, väldigt glättat papper samt papper (kartong) > 100 g/m² upp till 200 

g/m² ska makuleras genom manuell inmatning. Dubbelvik A3-ark till A4-
storlek innan (manuell) makulering. 

6. Drifttiden för oavbruten makulering är circa 4 timmar. 

 
 

 
 

 

 

 
Manuell makulering (manuell pappersinmatning) 
Makulering startar automatisk när pappersark matas genom den manuella 
inmatningsspringan och om maskinen är i autostartläge (= påslagen). 

 
 
Optimum 600M (P5) har 110 liters avfallsbehållare vilket motsvarar circa 1300 mikroskurna A4-ark i 80 g/m². 
Maskinen fungerar inte om avfallsbehållaren är full eller om inmatningsluckan eller dörren är öppen. 
▪ Strimla inte kuvert, etiketter eller plast och laminerade dokument - klister och plast ihop med värme som 

uppstår i skärverket är en dålig kombination och förstör maskinen på sikt. 
▪ Modellen kan användas utan eller med avfallssäck; Rexel PP-säck art.nr 2020175B (20-pack).  
▪ Vårda skärverket regelbundet med Rexel-oljeark genom att strimla ett ark manuellt, gärna efter var tredje 

tömningsgång. Rexel-oljeark art.nr 2101949 (20-pack). 
▪ Inmatningshjulen behöver regelbundet torkas rena med en torr duk. Även autostartsensorn [i 

inmatningsspringan] kan då och då behöva rengöring från pappersdamm -> stäng av strömmen och rengör 
varsamt t.ex. med bomullstopps. Använd inte aerosoler. 

  


