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For service addresses, go to www.rexeleurope.com/en-gb/services/service-centres/

Specifications
Model Rexel Sheets Auto Cut Level Sheets 

Manual
Bin size Amperage

Optimum AutoFeed+ 45X 45 P4 6 20

Optimum AutoFeed+ 50X 50 P4 6 20

Optimum AutoFeed+ 90X 90 P4 8 34

Optimum AutoFeed+ 100X 100 P4 8 34

Optimum AutoFeed+ 100M 100 P5 6 34

Optimum AutoFeed+ 130X 130 P4 8 44

Optimum AutoFeed+ 130M 130 P5 6 44

Optimum AutoFeed+ 150X 150 P4 8 44

Optimum AutoFeed+ 150M 150 P5 6 44

Optimum AutoFeed+ 225X 225 P4 10 60

Optimum AutoFeed+ 225M 225 P5 8 60

Optimum AutoFeed+ 300X 300 P4 10 60

Optimum AutoFeed+ 300M 300 P5 8 60

Optimum AutoFeed+ 600X 600 P4 15 110

Optimum AutoFeed+ 600M 600 P5 10 110

Optimum AutoFeed+ 750X 750 P4 20 140

Optimum AutoFeed+ 750M 750 P5 15 140
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220-240V AC / 50-60Hz
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Operation

Switching machine on

  

Manual shredding

  

Auto-shredding

  

Removing jam

         

Credit card shredding
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• Please read all the safety information and the instructions; 
the manufacturer is not liable for cases of material damage or 
personal injury caused by incorrect handling or non-compliance 
with the safety instructions. In such cases, the warranty will be 
voided.

• Only use the unit for its intended purpose.

• The unit must only be connected to a supply voltage 
corresponding to the electrical rating shown on the unit.

• Unit should be connected to a socket outlet near the equipment 
that is easily accessible.

• Do not connect multiple adaptors or use with an extension cable.

• Do not attempt to service or repair the unit yourself.

• If recycling, separate paper and credit card shreds.

• Do not use this unit if the cable or plug have been damaged.

• Care should be taken when moving equipment to avoid any 
unlevelled surfaces.

• The device is intended for use indoors. Never use outdoors.

• Keep the device away from moisture.

• Be vigilant at all times, and always be careful what you are 
doing. Do not use electrical equipment if you are lacking in 
concentration or awareness, or are under the influence of drugs, 
alcohol or medication. Even a moment of inattentiveness can 
lead to serious injuries when using electrical equipment.

• Do not attempt to open, modify or repair the device. Do not drop, 
puncture, break or expose to high pressure.

• Alterations to the device and technical modifications are not 
permitted.

• Check the device and cable (and if applicable, the adapter) for 
any damage before use. If there is any visible damage, a strong 
odour, or excessive overheating of components, unplug all the 
components immediately and stop using the device.

• Shredder must be disconnected from power source if not used 
for an extended period of time.

• Do not use spray cleaners or spray lubricants as these may 
present a risk of flash fire.

• Never bypass the safety interlock (strictly forbidden and 
dangerous, especially when unit is connected to a power 
source).

• Do not lean on the shredder door; this may damage the door and 
will not be covered by your warranty.

• Failure to follow these instructions could result in damage/injury 
and will invalidate your guarantee.

The following symbol which is 
found on the product indicates 
you could be seriously hurt or 
killed if you open the machine. 
DO NOT OPEN.

Electrical shock hazard. 
Do not open. No user 
serviceable parts inside. 
Refer servicing to qualified 
service personnel.

WARNINGmc

Please read and keep these 
important safety instructions
For a full copy of the operating instructions, hints  
& tips and troubleshooting guide, please visit  
www.rexeleurope.com/support or www.leitz.com Keep loose jewellery clear

Ties and loose clothing hazard

Warning symbols

Keep long hair clear

Do not reach into opening

Warning symbols

Max sheet capacity

No CDs

No heavy duty staples above 26mm

Warning: Do not touch cutters, beware of sharp edges.

Warning: Moving parts hazard, keep hands away from 
rollers whilst in operation.

Warning: moving parts

This equipment is not intended for use by children

No aerosols. Do not use spray cleaners or lubricants, as 
these may present a risk of flash fire.

Warning: no heavy duty staples above 26mm

Warning: no bound documents

Warning: no more than 25 sheets stapled together

Hopper filling symbols

Warning: no multiple folded sheets

Warning: no paperclips above 32mm

Maximum sheet level

Warning: no magazines

Warning: no paper or card above 200gsm

Warning: no plastic sheets

Warning: no unopened mail
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A terméken látható alábbi 
szimbólum azt jelenti, hogy a 
gép felnyitása súlyos vagy akár 
halálos sérülést is okozhat.  
NE NYISSA FEL!

Áramütés veszélye! Ne 
nyissa fel! Nem tartalmaz a 
felhasználó által javítható 
alkatrészeket. A javítást 
bízza szakemberre. 

FIGYELEM!mc

•  Olvasson el minden biztonsági információt és utasítást. A 
gyártó nem vállal felelősséget olyan anyagi káreseményért 
vagy személyes sérülésért, amelyet helytelen kezelés, illetve a 
biztonsági utasítások be nem tartása okozott. Ilyen esetben a 
garancia érvényét veszti.

•  A készülék kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra 
használható.

•  A készüléket a rajta feltüntetett feszültségértékű 
tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.

•  Úgy helyezze el a készüléket, hogy az elektromos hálózati 
csatlakozóaljzat a közelben, könnyen elérhető helyen legyen.

•  A készüléket ne csatlakoztassa elosztóra és ne használja 
hosszabbító kábellel.

•  Ne próbálja saját maga szervizelni vagy megjavítani a 
készüléket.

•  Újrahasznosítás esetén válassza külön a felaprított papírt és a 
hitelkártyadarabokat.

•  Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
•  A berendezés mozgatásakor ügyeljen arra, hogy elkerülje a 

padló egyenetlenségeit.
•  A készüléket beltéri használatra tervezték. Soha ne használja 

szabadban.
•  A készüléket óvja a nedvességtől.
•  Legyen mindenkor éber és mindig körültekintően járjon 

el. Ne használjon elektromos berendezést, ha gyenge a 
koncentrálóképessége vagy figyelmetlen, vagy kábítószer, 
alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Elektromos 
berendezés használata esetén akár pillanatnyi figyelmetlenség 
is súlyos balesethez és sérüléshez vezethet.

•  Ne kísérelje meg felnyitni, módosítani vagy javítani a készüléket. 
Ne ejtse le, ne lyukassza át, ne törje el és ne tegye ki magas 
nyomásnak.

•  A készülék bármilyen jellegű megváltoztatása és műszaki 
módosítása tilos.

•  Használat előtt ellenőrizze a készüléket és a kábelt (és 
adott esetben az adaptert), hogy nincs-e rajtuk sérülés. Ha 
bármilyen sérülést lát, erős szagot érez vagy az alkatrészek 
túlzott felmelegedését tapasztalja, bontson minden elektromos 
csatlakozást és ne használja tovább a készüléket.

•  Ha hosszabb ideig nem használja az iratmegsemmisítőt, akkor a 
tápkábelt húzza ki a konnektorból.

•  Ne használjon szórófejes tisztítószert vagy szórófejes 
kenőanyagot, mert ezek belobbanó tüzet okozhatnak.

•  Soha ne kerülje meg a biztonsági reteszelést (szigorúan 
tilos és veszélyes, különösen akkor, ha az iratmegsemmisítő 
csatlakoztatva van az áramforráshoz).

•  Ne támaszkodjon az iratmegsemmisítő fedelére vagy ajtajára, 
mert az ebből eredő károsodásra nem vonatkozik a jótállás.

•  Az utasítások be nem tartása a készülék károsodásához 
vezethet vagy sérülést okozhat, és érvényteleníti a garanciát.

Olvassa el és őrizze meg ezeket a 
fontos biztonsági előírásokat.
A használati utasítás teljes szövege, a szervizcímek, a 
tanácsok és tippek, valamint a hibaelhárítási útmutató 
megtalálható a www.rexeleurope.com/support vagy a 
www.leitz.com webhelyen.

Lazán függő ékszerek ne kerüljenek a bemeneti nyílás 
közelébe

Nyakkendő vagy más laza ruhadarab ne kerüljön a 
bemeneti nyílás közelébe

Figyelmeztető szimbólumok

Hosszú hajtincsek ne kerüljenek a bemeneti nyílás 
közelébe

Ne nyúljon a bemeneti nyílásba

Figyelmeztető szimbólumok

Lapkapacitás 

CD-k aprítása tilos

26 mm-nél nagyobb tűzőkapcsok aprítása tilos 

Figyelem – mozgó alkatrészek

Figyelem: Ne érjen a vágóberendezéshez, mert 
nagyon éles.

Figyelem: Mozgó alkatrészek veszélye. A gép működése 
közben tartsa távol a kezét a görgőktől. A készüléket gyermekek nem használhatják

Aeroszolos szer nem használható. Ne használjon 
szórófejes tisztítószert vagy szórófejes kenőanyagot, 
mert ezek belobbanó tüzet okozhatnak.

Figyelem – 26 mm-nél nagyobb tűzőkapcsok aprítása tilos

Figyelem – bekötött dokumentumok behelyezése tilos

Figyelem – legfeljebb 25 összetűzött lap helyezhető be

Automatikus adagoló figyelmeztető 
szimbólumai

Figyelem – többszörösen összehajtott lapok behelyezése tilos

Figyelem – 32 mm-nél nagyobb gemkapcsok aprítása tilos

Maximális lapmennyiség jelzése

Figyelem – képes újságok behelyezése tilos

Figyelem – 200 g/m2-nél nehezebb papírok vagy 
kartonok behelyezése tilos

Figyelem – műanyag lapok behelyezése tilos

Figyelem – felbontatlan levelek behelyezése tilos
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Ikon Típus Modellek Gomb/jelzőlámpa és működés

Auto-start és készenléti gomb 
(egyszeri megnyomás)

Kézi visszamenet gomb 
(lenyomva tartva)

Kézi előremenet gomb (lenyomva 
tartva)

Használatra kész állapot 
jelzőlámpa

Túlmelegedés jelzőlámpa (hagyja 
lehűlni az iratmegsemmisítőt)

Túlterhelés jelzőlámpa / 
Elakadásjelző (csökkentse a 
lapok számát / szüntesse meg az 
elakadást)

Tartály tele jelzőlámpa (nyissa ki 
az ajtót és ürítse ki a tartályt; 45X 
– emelje le az aprítófej egységet 
és ürítse ki a tartályt)

Ajtó nyitva vagy az 
iratmegsemmisítő aprítófeje 
eltávolítva jelzőlámpa (szorosan 
zárja be az ajtót vagy helyezze 
vissza az aprítófejet) 

Adagolófedél zárva jelzőlámpa 
(feloldható a négyjegyű 
kombináció megadásával) 

Adagolófedél kombinációs 
zárának 1. gombja

Adagolófedél kombinációs 
zárának 2. gombja

Adagolófedél kombinációs 
zárának 3. gombja

Adagolófedél kombinációs 
zárának 4. gombja

Üzemeltetés
1.  Csomagolja ki a terméket.

2.  Dugja be az iratmegsemmisítő hálózati csatlakozódugóját a 
konnektorba.

3.  Ellenőrizze, hogy a gép hátoldalán levő főkapcsoló be 
legyen kapcsolva. Ennek hatására kigyullad a kék készenléti 
szimbólum .

4.  A lapok betöltéséhez az adagolófedél fogantyújának 
megemelésével nyissa ki az adagolófedelet, és helyezze 
be a dokumentumokat. Szükség esetén a jobb hozzáférés 
biztosítása érdekében a fedél 90 fokig kihajtható. Az 
automatikus adagolóba egyszerre behelyezett lapok 
mennyisége ne haladja meg a maximális lapkapacitást. A MAX 

Adagolófedél lezárása
Bizalmas anyagok aprításakor a nagyobb biztonság érdekében az 
adagolófedél lezárható.

Az iratmegsemmisítő lezárása:

1. Helyezze a dokumentumokat a tálcára. Csukja le az 
adagolófedelet.

2. Nyomja le bármelyik 4 számjegyet. JEGYEZZE MEG A KÓDOT!

Az iratmegsemmisítő zárszerkezete automatikusan kiold, ha:

• Újra megadja a 4 számjegyű kódot.

• Az aprítás befejeződött.

•  Az iratmegsemmisítő 30 percig inaktív (de dokumentumok 
maradtak a tálcán).

Ve
zé

rlő
go

m
bo

k
Ál

la
po

tje
lz

ő 
lá

m
pá

k
Ad

ag
ol

óf
ed

él
 k

om
bi

ná
ci

ós
 

zá
rá

na
k 

go
m

bj
ai

Ö
ss

ze
s 

m
od

el
l

30
0 

la
p 

fe
le

tt
i m

od
el

le
k

szintet meghaladó mennyiségű lapot ne helyezzen be, mert 
azzal károsíthatja az iratmegsemmisítőt.

5.  Az aprítási ciklus az adagoló fedelének lecsukása után 
automatikusan elindul.

  Ha az első kísérlet után még mindig van papír az automatikus 
adagolóban, nyissa ki és csukja le az adagolófedelet 
másodszor is.

  Figyelem: Szükség esetén most egy 4 számjegyből álló 
kód megadásával lezárhatja az adagolófedelet (lásd az 
Adagolófedél lezárása részt).

6.  Ha csak néhány lap aprítására van szükség, akkor használhatja 
a kézi adagoló bemeneti nyílását, feltéve, hogy az automatikus 
adagoló üres.

7.  Helyezze be az aprítandó papírt a kézi adagoló bemeneti 
nyílásába. Az iratmegsemmisítő érzékeli a papírt, és 
automatikusan működni kezd.

8.  Ha az iratmegsemmisítőt 2 percen túl auto üzemmódban 
hagyja, de nem használja, akkor az iratmegsemmisítő 
automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, hogy ne fogyassza 
feleslegesen az áramot.

9.  Az iratmegsemmisítő automatikusan „felébred” az alvó 
üzemmódból, amikor papírt helyez a papírbemeneti nyílásba 
vagy kinyitja az adagolófedelet. Ilyenkor nem kell megnyomni 
az Auto-start gombot .

Tartály tele
Amikor a tartály megtelt, az iratmegsemmisítő leáll, és kigyullad a 
tartály tele szimbólum . 

Ürítse ki a tartályt.

• Húzza ki lassan a tartályt, hogy kiüríthesse.

•  Az üres tartályt tolja vissza a helyére, és az aprítás 
folytatásához nyomja meg az Auto-start gombot.

A 45X modellnél a hulladéktartály megtelése után az aprítófej 
kissé megemelkedik. Ez megakadályozza az aprítás folytatását. 
Emelje le az aprítófejet, ürítse ki a tartályt, és megfelelő állásban 
helyezze vissza az aprítófejet.

A 600 vagy 750 lapos gép műanyag zacskókkal használható 
(2020175B)
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Vastag papír vagy karton,  
< 200 g/m².

Több összehajtott lap  
(A3 lapok félbehajtva).

Fényes papír vagy mindkét 
oldalán nyomtatott lap.

Több tűzőkapoccsal 
vagy gemkapoccsal 
összefogott képes 
újságok vagy egyéb 
dokumentumok.

Öntapadós címkék.

Nagy gemkapocs. A 
gemkapocs nem lehet 
hosszabb, mint 32 mm.

Nagy tűzőkapcsok. A 
tűzőkapocs szára nem lehet 
hosszabb, mint 6 mm.

Műanyag lapok, laminált 
dokumentumok, 
műanyag mappák.

CD-k és DVD-k
Aeroszolos szer nem 
használható.

Nincs olaj, csak 
olajlemezek

Bekötött dokumentumokSzárnyas iratcsipeszek

Az iratmegsemmisítő olajozása
Az olajozáshoz kizárólag Rexel olajozólapokat (2101948 és 
2101949) használjon. Az ACCO Brands semmilyen felelősséget 
nem vállal a készülék működéséért vagy biztonságáért, ha 
bármelyik részét más típusú kenőanyaggal kezelték. A Rexel 
azt javasolja, hogy a tartály harmadik kiürítése után végezzenek 
el egy olajozólapos olajozást (majd ezt követően a tartály 
minden harmadik ürítése után). Az olajozólapot a kézi adagoló 
bemeneti nyílásába helyezze, NE az automatikus adagolóba. 
Az automatikus adagolóba helyezett olajozólap beszennyezné 
az adagológörgőket, és az automatikus adagoló nem 
működne tovább. A görgők szennyeződése esetén kövesse a 
karbantartásra vonatkozó utasításokat.

Aprítási kapacitás

Az Optimum AutoFeed az alábbiak aprítására alkalmas:

Az Optimum AutoFeed a kézi adagoló bemeneti nyílásán keresztül 
az alábbiak aprítására alkalmas:

•  Tűzött papír, a tűzőkapocs max. 25 mm-re a papír sarkától.
•  26/6 és 24/6 vagy kisebb tűzőkapcsok.
•  Kisméretű papír középen betöltve.

•  Papír gemkapoccsal, a gemkapocs max. 25 mm-re a papír 
sarkától (300M modell: KIZÁRÓLAG a kézi adagoló bemeneti 
nyílásán keresztül).

•  Kis/közepes gemkapcsok (max. drótvastagság = 0,9 mm).
•  >80/100 g/m2 papír (KIZÁRÓLAG a kézi adagoló bemeneti 

nyílásán keresztül)

Az Optimum AutoFeed az alábbiak aprítására NEM alkalmas:

•  A3 lap félbehajtva, max. 2 lap.
•  300 lap.
•  80 g/m2 papír
 - A4 – 210 mm x 297 mm
 - A5 – 148 mm x 210 mm
 -  Egy A3 lap félbehajtva, hogy A4 

méretű legyen.

Túlmelegedés
Ha szünet nélkül, folyamatosan működteti az AutoFeed 
iratmegsemmisítőt, akkor túlmelegedhet, és pirosan villogni 
kezd a túlmelegedésre figyelmeztető lámpa . Ilyenkor hagyja 
lehűlni a készüléket. A túlmelegedést/lehűlést jelző lámpa kialszik, 
amikor az iratmegsemmisítő ismét használatra kész. Ha az 
iratmegsemmisítőnek az aprítási ciklus alatt kell lehűlnie, nem lesz 
szükség külön beavatkozásra; az iratmegsemmisítő a lehűlés után 
automatikusan folytatja a papír aprítását. Lehűlés közben csak 
annyi teendője van, hogy papírt tölthet az automatikus adagolóba, 
illetve kiürítheti a hulladéktartályt.
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Elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai
•  A hasznos élettartam végén az elektromos és elektronikus 

berendezés hulladéknak minősül. Ezzel összefüggésben az 
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

•  A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket 
nem szabad válogatatlan települési hulladékként kidobni. A 
berendezéseket elkülönítetten kell összegyűjteni, azért, hogy 
azokat szétszereljék, és alkatrészeiket és anyagaikat újra 
feldolgozzák, újrahasználják, vagy energetikailag hasznosítsák 
(tüzelő- vagy üzemanyagként villamosenergia-termelés során) .

•  Az önkormányzatok a hulladék elektromos és elektronikus 
berendezések összegyűjtésére költségmenetesen igénybe 
vehető nyilvános gyűjtőpontokat üzemeltetnek.

•  Kérjük, hogy a hulladék berendezést vigyék be az otthonukhoz 
vagy irodájukhoz legközelebbi gyűjtőhelyre.

•  Ha nem találnak ilyen gyűjtőhelyet, akkor a kereskedőnek, ahol 
vásárolták azt, át kell vennie a hulladék berendezést.

•  Ha már nincsenek kapcsolatban a kereskedővel, ebben az 
ügyben forduljanak az ACCO céghez segítségért.

•  A hulladék elektromos és elektronikus berendezések 
újrahasznosításának célja a környezet védelme, az emberi 
egészség védelme, a nyersanyagok megőrzése, a fenntartható 
fejlődés elősegítése, valamint jobb áruellátás biztosítása az 
Európai Unióban. Ezt a célt szolgálja az értékes másodlagos 
nyersanyagok visszanyerése és az ártalmatlanítandó hulladék 
mennyiségének csökkentése. E célok elérését segíthetik azzal, 
ha a hulladék berendezést eljuttatják egy gyűjtőhelyre.

•  A terméken az elkülönített gyűjtést jelző ábra látható (X jellel 
áthúzott szemétgyűjtő tartály). Az ábra arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket 
nem szabad válogatatlan települési hulladékként kidobni.

Garancia
•  A termék működéséért rendeltetésszerű használat esetén a 

vásárlás dátumától számítva két év jótállást vállalunk. A jótállási 
időszak alatt az ACCO Brands Europe – saját belátása szerint – 
díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott gépet. A 
jótállás nem vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű 
használat miatt fellépő hibákra. 

•  A jótállás igénybevételéhez be kell mutatni a vásárlás dátumát 
igazoló dokumentumot. Ha az ACCO Brands Europe által 
nem feljogosított személy javítást vagy átalakítást végez a 
gépen, az érvényteleníti a garanciát. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy termékeink a műszaki adatoknál 
leírtaknak megfelelő teljesítményt nyújtsák. A jelen jótállás nem 
befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyekkel ügyfeleink 
az áruértékesítésre vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint 
rendelkeznek.

•  Ez a garancia nem vonatkozik az ausztrál vásárlókra – a garancia 
részleteit lásd a 104. oldalon.

Karbantartás
Az automatikus adagoló görgői idővel beszennyeződhetnek. A 
kifogástalan működés biztosítása érdekében egy száraz ruhával 
törölje tisztára.

Előfordulhat, hogy a bemeneti nyílásnál található auto-start 
infravörös érzékelőt papírpor fedi, és emiatt az iratmegsemmisítő 
akkor is működik, amikor nem helyeznek papírt a készülékbe. 
Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt a gép hátoldalán található 
kapcsolóval, majd egy tisztítópálcával gondosan tisztítsa meg az 
érzékelőt.

Szervizelhető gépek
(legalább 300 lapon)  
A készülékek szervizelése céljából ajánlott 6-12 havonta a Rexel 
szerviz szakembereihez fordulni – a karbantartási szerződésekkel 
kapcsolatban lásd: www.rexeleurope.com/support.



104

ACCO Brands Australia Pty Ltd (ABN 16 000 265 047)

This document details the terms and conditions of the warranty against defects provided with this product. 
Please disregard any other representation contained on this product’s packaging or provided with this 
product which constitutes or appears to constitute a warranty against defects.

WARRANTY AGAINST DEFECTS 
This product comes with ACCO Brands Australia Pty Ltd (ACCO 
Brands) warranty against defects, the details and conditions of 
which are set out below. 

Subject to the terms and conditions set out in this warranty, ACCO 
Brands will (at ACCO Brands’ option) repair or replace this product 
with a new or refurbished product if it contains defects which are a 
result of faulty manufacturer workmanship or materials.

PERIOD OF WARRANTY 
You may claim on this warranty if you notify ACCO Brands within 2 
years of the date of purchase in the manner set out below and if 
you comply with the other conditions of this warranty.

WHO CAN CLAIM UNDER THIS WARRANTY? 
This warranty applies to and can be exercised by the original 
purchaser of the product only. This warranty is not transferrable to 
any other person or party under any circumstances.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER 
If we reasonably consider that any of the following situations are 
present, this warranty does not apply. The situations to which this 
warranty does not apply are:

•  any cosmetic damage;

•  any product where the product’s serial number is no longer 
present or visible; 

•  loss or damage caused by factors beyond ACCO Brands’ control 
including, but not limited to, damage or failure due to power 
fluctuations, overload, excessive heat or humidity;

•  any product which has not been installed and/or maintained 
according to any care or operating instructions provided with the 
product;

•  any alterations or repairs to the product not authorised in writing 
or performed by ACCO Brands;

•  damage or defects caused to the product due to unusual, 
abnormal, non-recommended or negligent use of the product;

•  any wearable component in any product, including but not 
limited to blades, slitters, cutting sticks, cutting light bulbs, drill 
bits, base boards, feed wheels, separators, fuses, cutters and 
carriers, manual punches and cutting disks, light bulbs and 
staple inserts; or

•  liability based on any service agreement entered into with third 
parties.

PROCEDURE FOR MAKING A CLAIM 
Any claim made under this warranty must be made by sending 
the faulty product to ACCO Brands at the address noted below, 
together with the following information in writing:

•  Your name or company name (if applicable);

•  Your address;

•  Your telephone number;

•  Contact name;

•  Machine type, model number and serial number;

•  Proof of your purchase of this product, such as your receipt; and

•  A detailed description of the defect you believe the product to 
have.

WHAT WE WILL DO TO HONOUR THIS WARRANTY 
Upon delivery to us we will organise for the product to be assessed 
to determine if the fault or problem is covered by this warranty. We 
will advise you by telephone, email or in writing whether the fault is 
covered by this warranty. 

STATUTORY GUARANTEES AND YOUR OTHER RIGHTS AND 
REMEDIES 
This warranty against defects is provided in addition to other rights 
or remedies you, as a consumer, may have under a law in relation 
to this product.

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 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. 

CONTACTING US 
ACCO Brands Australia Pty Ltd (ABN 16 000 265 047) 
Australia and New Zealand Distributor 
Locked Bag 50 
Blacktown BC NSW 2148

For product purchased in Australia call: 1300 278 546 
Email: enquiry.nsw@acco.com

For product purchased in New Zealand call: 0800 800 526 
Email: enquiry.nz@acco.com
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