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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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 Please ensure to read this operating manual befor starting the machine for 
the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned
herein. This manual must be available at any time.
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آلة تمزيق الورق هذه مخصصة لفرم الورق.  .1  
2.  أعمدة القطع المقواة المصنوعة بالكامل من الفوالذ غير حساسة للكميات القليلة من مشابك الورق والدباببيس.  

3.  تبعا لطراز الجهاز يمكن أيضا بشكل جزئي فرم كميات قليلة من أسطوانات سي دي والبطاقات االئتمانية   
وكروت العمالء وكذلك األقراص المرنة. 

  لمعرفة ما إذا كان جهازك مناسبًا أيضا لفرم وسائط البيانات هذه، بحسب القدرة والتصميم الهندسي لحد 
www.krug-priester.com القطع، ارجع إلى موقع

Intended use

1. This document shredder is intended for shredding paper.
2.  The hardened solid steel blade shafts are insensitive to small amounts of paper clips and staples.
3.  Depending on the device model, small amounts of CDs, credit and customer cards as well as 
 discs can also be shred. Visit www.krug-priester.com to find out whether your device, 
 because of the output and cutting geometry, is also suitable for shredding these data carriers.

االستخدام المطابق للتعليمات

• Intended use • تاميلعتلل قباطملا مادختسالا •
• Safety precautions •                             •
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ال تُدخل يدك في وحدة القطع!

Do not grasp into the cutting mechanism!

احترس في حالة ارتداء ربطات العنق وقطع المالبس الطويلة!

Take care of ties and other loose pieces of clothing!

احترس في حالة الشعر الطويل!

Take care of long hair!
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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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ال تقم بسحق البطاريات/المراكمات القابلة إلعادة الشحن!

يتعين عدم استخدام علب اإلسبراي المحتوية على مواد 
قابلة لالشتعال بالقرب من آلة تمزيق الورق!

Do not destroy accumulators/batteries!

Do not use any spray cans with flammable content near to the 
document shredder!

ال يُسمح باالستعمال من قِبَل األطفال! 
هذا الجهاز غير مناسب لالستخدام في األماكن التي قد يتواجد 

فيها األطفال.

No operation by children!
This device is not suited for use at locations where children 
might be present!



- 5 -

 • Safety precautions •                      •                                       

������ ���	����	�����
��

������	�
���

�� 
������	������	�

�آلة إفناء الملفات

��

�&�����!��� �#��'������#��������#���#�����,�$��4�

0���!#������%�4�
�/�,�����	��������

�������!�#)#���'���&�������#�'��������!#��!����

+���������0���$�#���!��#$�/�

	���������#�������5��������#!!#$����01����!�01��

2������*.������3���(��#�,�$��4�0���!#���

������!#���$��!���"��������$���2!�����5��#��

�3������-����!�����������#���������

����	�$�������5������(��)��/�	���������#�������

5��������#!#$����01��$���01��

2�����

لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3

�� +�
���������!���

�إرشادات للسالمة

�� )+���+�����*'�

�).20(أنظر صفحة رقم 

��

�����'������	"�(��	�
����������
��

���&�����'�&��
������������#������
��

���
'����������
������+
�������

�����
������!���'������%���������
���

����
��'�

����
�� �	���
������&��
���������

+��������'�

$������	���������&������ �	���
������

���� ���
�������������������'�

�

واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.

�

��� � �������

�التركيب

��� ������

�اإلستخدام

���

1
������� �%���!
���.�+/�*���!���'�
���

� 
���)�(��
����	���	�	���+�� ���+�

���� ��	��,����% � ���.�+/+�1
�����������

��!
���.�+/�*�(��
������ ���� �%���� ��

"��������,���������������� ��
��
��)�

����&����������'�
���
������% �"���
���)�

����
��� �������
������� ��	��,����% � ��+�

� ���+�1�����#���,�����"���
�������+�

� ���+������	$�-��	�
���� �����
��

���(�� ��+�(��
������������%���� �
��

���
+���������!
������1
�������

� ���
������#���+�.����0!
��� �����

(��
������
��������
�/+���!��

&�������� 
�������
��+�����
��"�	�� 
���

���(��
���������1��������+�

�

.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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Do not shred metal parts!

 
 
 Sprache Zu Übersetzen 
00 Deutsch Keine Metallteile vernichten! 

01 Arabisch !ال تدمر األجزاء المعدنیة 

02 Chinesisch 切勿粉碎金属部件！ 
03 Dänisch Makuler ikke metaldele! 

04 Englisch Do not shred metal parts! 

05 Estnisch Mitte purustada metallosi! 

06 Finnisch Älä silppua metallia! 

07 Französisch Ne pas broyer de pièces en métal ! 

08 Griechisch Μην καταστρέφετε μεταλλικά τεμάχια! 

09 Italienisch Non distruggere parti metalliche! 

10 Niederländisch Geen metalen voorwerpen vernietigen! 

11 Norwegisch Ikke makuler metalldeler! 

12 Polnisch Nie niszczyć części metalowych! 

13 Portugiesisch Não triturar peças metálicas! 

14 Russisch Не измельчать металлические части! 

15 Schwedisch Strimla inte metalldelar! 

16 Slowakisch Neskartujte žiadne kovové časti! 

17 Slowenisch Z napravo ne uničevati kovinskih delov! 

18 Spanisch ¡No triturar piezas metálicas! 

19 Tschechisch Neskartujte kovové předměty! 

20 Türkisch Metal parçaları öğütücüye atmayın! 

21 Ungarisch Ne tegyen fémet a megsemmisítőbe! 

 

ال تستخدم مواد التنظيف القابلة لالشتعال!

Do not use any flammable cleaning agents!

احترس، هناك أجزاٌء متحركة!

Warning, moving parts!

IDEAL 4600 CC 2x15 / 4x40 mm:
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A
Hazardous machine parts are covered by
panels  (A).
 

This machine is designed for one-man 
 operation only !
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No operation without the following 
safety devices:
• Covering Panels (A) tightly screwed
• Cover (B) and door (C) which are
 secured by switches.C

B

A
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Machine operates only when the door 
and cover are closed.

 • Safety precautions •                      •                                       
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Remove the main plug before cleaning 
the machine ! 
Do not carry out your own repairs on 
the paper shredder !
(See page 29)
 

 • Safety precautions •                      •                                       
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نة اللتواءات أو شظايا. ال تقم بفرم مواد ُمكّوِ

Do not shred materials forming loops and 
splintering.
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Fold up the table.
 

 Insert the enclosed plastic bag in the waste
cart.
 

 • Installation •           •                                       
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400 V / 3ph / 16A
220 V / 3ph / 20A

 Close the door. 
Plug into the wall socket.
 

Protect main cable against heat, oil and from 
sharp edges !

Main fuse

 • Safety precautions •                      •                                       
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وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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A
B

C

E
F

D

G

Operating elements
A Main switch (lockable)
B Emergency Stop
C Start/Stop button
D Reverse button
E Warning triangle (indicator icon)
F Droplet (oil system indicator icon)
G Shred bag full (indicator icon)

عناصر التشغيل
المفتاح الرئيسي  A

مفتاح إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ  B
مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل  C

مفتاح الرجوع  D
مثلث التحذير )رمز إرشادي(  E

قطرة )رمز إرشادي لنظام الزيت(  F
كيس الجمع ممتلئ )رمز إرشادي(  G
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يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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A
B

C

H

Switching the machine on
• Emergency Stop (B) is pulled out.
• Main switch (A) is set to "I ON".
 The Start/Stop button (C) is lit up in green, 
 the internal workspace (H) is illuminated. 
 The machine is ready for operation.

تشغيل الماكينة
• يُسحب مفتاح إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ )B( للخارج.

• يوضع المفتاح الرئيسي )A( على الوضع »I ON« )التشغيل(.
  مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل )C( يضيء باللون 

األخضر، ويكون حيّز العمل الداخلي )H( ُمضاًء. الماكينة 
جاهزة لالستخدام.
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الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع
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المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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Installing the oil reservoir:
• Mount the bracket for the oil reservoir onto 
 the rear of the panelling (I).
• Take the lid off the oil reservoir (J).
• Remove the plastic bag from the oil 
 hose (K). 
• Insert the oil hose into the oil reservoir and 
 screw on. Place the oil reservoir (L).
• The oil reservoir has a level indicator (M).

تركيب حاويات الزيت:
.)I( يُثبت حامل حاوية الزيت على جانب الهيكل  •

.)J( يُزال غطاء حاوية الزيت  •
 .)K( يُزال الجراب البالستيكي الموجود على خرطوم الزيت  •

.)L( يتم إدخال خرطوم الزيت في حاوية الزيت و يثبت بالبراغي  •
.)M( يوجد على حاوية الزيت مؤشر لمستوى االمتالء  •
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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Upon initial operation and when the oil
reservoir has been replaced:
• Emergency Stop (B) is pulled out.
• Mains switch (A) is set to "I ON".
• The Start/Stop button (C) lights up in green 
 and the red droplet (F) flashes. 
 The internal workspace (H) is illuminated.
	 Press and hold down the Reverse button 
 (D) until the red droplet (F) stays 
 illuminated, then release it. Once the red 
 droplet (F) turns off (this can take up 
 to 1 min.), the oiler system is ready for 
 operation.
If the red droplet (F) flashes again after this, 
repeat the process ().

عند التشغيل ألول مرة وعند تبديل حاوية الزيت: 
 )B( يُسحب مفتاح إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ   •

للخارج.   
•   يوضع المفتاح الرئيسي )A( على الوضع 

»I ON«)التشغيل(.   
•  يُضيء مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل )C( باللون 

األخضر وتومض القطرة حمراء اللون )F(. يكون حيّز   
العمل الداخلي )H( ُمضاًء.  

		يتم الضغط على مفتاح الرجوع )D( مع استمرار 
الضغط، حتى تضيء القطرة حمراء اللون )F( بشكل   

دائم، ثم يُترك المفتاح. بمجرد أن تُضيء القطرة حمراء   
اللون )F( )قد تستمر حتى دقيقة واحدة(، تكون مدفعة الزيت   

جاهزة لالستخدام.  
وإذا أضاءت القطرة الحمراء )F( مجدًدا، فأعد تكرار العملية )←(.
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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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�

�

 Is the wing shaft turning in the wrong         
direction
 Changes to the rotating direction must be
done by an electrician.

 Check the rotating direction
Starting the machine.
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) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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Note:
When forward running is active and the 
machine itself is not operated within 
30 min, the forward running will be 
 de-activated automatically.

إرشاد:
إذا لم يتم تشغيل الماكينة خالل 30 دقيقة من تشغيل السير، 

فسيتوقف السير تلقائيًا.

B

C

D
Stopping the machine
Press the Start/Stop button (C) or the Reverse 
button (D) or the Emergency Stop button (B).

إيقاف تشغيل الماكينة
 ,)C( يتم الضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل

أو مفتاح اإلرجاع )D(، أو مفتاح إيقاف التشغيل في حالة 
 .)B( الطوارئ
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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 Automatic start/stop when feeding paper 
from the front (photo cell).



- 18 -

Automatic stop when machine is 
overloaded with paper
• The machine reverses and starts up again 
 automatically.
• If the added paper is still not shredded, the 
 Start/Stop button (C, green) flashes.
 If necessary open the cover (N). 
 Add less paper, close the cover 
 and restart.

إيقاف التشغيل التلقائي في حالة زيادة الورق
•  تعمل الماكينة بشكل عكسي ويُعاد بدء تشغيلها تلقائيًا.

•  إذا كان الورق ال يزال سليًما، سيومض مفتاح بدء 
التشغيل/إيقاف التشغيل )C, باللون األخضر(.
.)N(يوضع ورق أقل، ويُعاد تشغيلها من جديد  

 • Operation •              •                                       
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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 
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توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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C
G

Automatic stop when shred bag is full
• Icon (G) "shred bag full" flashes yellow, 
 alternating with the Start/Stop button 
 (C, green)
 Replace the shred bag.

 Fasten the bag.
 

إيقاف التشغيل التلقائي عند امتالء كيس الجمع
•  يومض الرمز )G( »كيس الجمع ممتلئ« باللون 

األصفر بالتبادل مع مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل 
)C, باللون األخضر(
استبدال كيس الجمع.  

 • Operation •              •                                       
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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 
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توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.

�

�

�

�

�

�



- 20 -

C

E
Red warning triangle (E) flashes, 
alternating with the Start/Stop button 
(C, green)
 Door/cover is open

يومض مثلث التحذير )E( بالتبادل مع مفتاح بدء 
التشغيل/إيقاف التشغيل )C، باللون األخضر(

األبواب مفتوحة  

 • Operation •              •                                       
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توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 
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وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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B

E
D

Red warning triangle (E) flashes, 
alternating with the Reverse button 
(D, red)
 Emergency Stop (B) is pressed

يومض مثلث التحذير )E( بالتبادل مع مفتاح اإلرجاع )D، باللون األحمر(
)B( تم الضغط على مفتاح إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ  

 • Operation •              •                                       
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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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F Oil droplet (F) flashes red
 Oil reservoir is empty.

قطرة الزيت )F( تومض باللون األحمر
حاوية الزيت فارغة.  

 • Operation •              •                                       

������ ���	����	�����
��

������	�
���

�� 
������	������	�

�آلة إفناء الملفات

��

�&�����!��� �#��'������#��������#���#�����,�$��4�

0���!#������%�4�
�/�,�����	��������

�������!�#)#���'���&�������#�'��������!#��!����

+���������0���$�#���!��#$�/�

	���������#�������5��������#!!#$����01����!�01��

2������*.������3���(��#�,�$��4�0���!#���

������!#���$��!���"��������$���2!�����5��#��

�3������-����!�����������#���������

����	�$�������5������(��)��/�	���������#�������

5��������#!#$����01��$���01��

2�����
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وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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C

H

Energy-saving mode
If the machine is not operated within 
30 min. (just ready for operation), it 
switches to energy-saving mode.
  The green light of the Start/Stop 
 button (C) is dimmed down and the 
 internal workspace light (H) turns off. 
 Press the Start/Stop button (C) to get 
 the machine ready for operation once 
 again.

وضع توفير الطاقة
إذا لم يتم استخدام الماكينة )وهي جاهزة للتشغيل فقط(، فإنها تنتقل

 إلى وضع توفير الطاقة بعد مرور 30 دقيقة.
  يُضيء مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل )C( ثم يخفت باللون

 األخضر وتُنير إضاءة حيّز العمل الداخلي )H(. من خالل النقر
 فوق مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل )C( تكون الماكينة جاهز

ة لالستخدام مرة أخرى.
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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Quick stop  press Emergency Stop (B)!

Switch off if not in use for a long period. 
Turn the main switch (A) to the "0 OFF" 
position.

يتم الضغط على اإليقاف السريع  إيقاف التشغيل في 
!)B( حالة الطوارئ

يتوقف التشغيل عند عدم االستخدام لفترة طويلة . يُدار 
المفتاح الرئيسي )A( إلى الوضع »OFF 0« )إيقاف 

التشغيل(.

 • Operation •              •                                       

������ ���	����	�����
��

������	�
���

�� 
������	������	�

�آلة إفناء الملفات

��

�&�����!��� �#��'������#��������#���#�����,�$��4�

0���!#������%�4�
�/�,�����	��������

�������!�#)#���'���&�������#�'��������!#��!����

+���������0���$�#���!��#$�/�

	���������#�������5��������#!!#$����01����!�01��

2������*.������3���(��#�,�$��4�0���!#���

������!#���$��!���"��������$���2!�����5��#��

�3������-����!�����������#���������

����	�$�������5������(��)��/�	���������#�������

5��������#!#$����01��$���01��

2�����

لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3

�� +�
���������!���

�إرشادات للسالمة

�� )+���+�����*'�

�).20(أنظر صفحة رقم 

��

�����'������	"�(��	�
����������
��

���&�����'�&��
������������#������
��

���
'����������
������+
�������

�����
������!���'������%���������
���

����
��'�

����
�� �	���
������&��
���������

+��������'�

$������	���������&������ �	���
������

���� ���
�������������������'�

�

واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 
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وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.

�

�

�

�

�

�
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C

E

2

 وف اإذاا  لزم إدا  ورق اآ 25 آ
زا ت ا رقا  و دوس ا   رق26 ا

  بن اإذا آ وف اا 27
 دوس ا نإذا آ وف اا 28

اف او إذا آ ا ا ءة  29
  ا ال ا  ا ء ن ا ءة ا ا إذا آ 30

  ا ا  31
 ا :

 ا    ا  
32

ا   آ 33
ه   اآ ء ؟  34

  ة آا اء ؟ , ها ء ا ل ها   35
) ا ا  )آ  ا ه  ا رق  36

ه دوس ا ؟ , اب اح  37
ا ا ه    ؟   38

  ح اارئ, ازر ا ا 39
ا ؟ 40

  ؟   آأنا آ ا آا   41
 ا    آا

  ا ا ام ة ة 
42

 ا   آا
 ة آا  ف 5-10 د  د 

43

   اق اآرة    اآ    ا  ا إذا
وا:

 www.ideal.de”service” service@krug-priester.com  

44

 ت اا :  45
 س اآد ( ا50آ  (

 9000 030: ر
46

  ا 10ا X 0.21 
 9000 610: ر

47

 ا  أداة
 9000 591: ر

48

Machine will not start

Is the machine plugged in?

2

 وف اإذاا  لزم إدا  ورق اآ 25 آ
زا ت ا رقا  و دوس ا   رق26 ا

  بن اإذا آ وف اا 27
 دوس ا نإذا آ وف اا 28

اف او إذا آ ا ا ءة  29
  ا ال ا  ا ء ن ا ءة ا ا إذا آ 30

  ا ا  31
 ا :

 ا    ا  
32

ا   آ 33
ه   اآ ء ؟  34

  ة آا اء ؟ , ها ء ا ل ها   35
) ا ا  )آ  ا ه  ا رق  36

ه دوس ا ؟ , اب اح  37
ا ا ه    ؟   38

  ح اارئ, ازر ا ا 39
ا ؟ 40

  ؟   آأنا آ ا آا   41
 ا    آا

  ا ا ام ة ة 
42

 ا   آا
 ة آا  ف 5-10 د  د 

43

   اق اآرة    اآ    ا  ا إذا
وا:

 www.ideal.de”service” service@krug-priester.com  

44

 ت اا :  45
 س اآد ( ا50آ  (

 9000 030: ر
46

  ا 10ا X 0.21 
 9000 610: ر

47

 ا  أداة
 9000 591: ر

48

Door open, cover open?

 • Possible malfunctions •                    •                                        

Mögliche Störungen�
�
�

���َ ��َ أ���ل �ُ  �
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OOFF

I
ON

C
G

 Main switch is on "I", 
Emergency button is pulled out?

 Plastic bag full?  Replace bag.

 • Possible malfunctions •                    •                                        

Mögliche Störungen�
�
�

���َ ��َ أ���ل �ُ  �

 Is the paper fed  into the centre of the feed
opening (photo cell)?

5

- ر اا  
 إزا ت ارق  ام ة ة-
- ا  بق اإ 

ا  با   ف ا 86
   اح ا2    إف اآ ا ا ة 

ا ااء 
87

  اب وو اآ  اا  ن  ا ا ب 
 آا  ل أإد و

88

ب ووا  آا  ل أإد و آوا اا  آا  89
  و ا  " ا" إ ا  Rocker ح ااز 

و اء   ارق )2 (    ارق هة  ارق 
ح ااز ة أى ف  اآ

90

 اآ  ا او  م ود ورق  91
  بن ا  او ا  آا 

ا ء اا  او ا  آا 
92

ا  ةآ د آو   او ا  آا رق 93
  رق وا  ةآ د آو   او ا  آا 

 ا ا   س ارق 
94

 ورةا إذا د :
  و زا ارق Rocker ا   ح ااز -

95

  ا ا آا  دة  ازح اRocker 96
  ق  ا  نا  نإذا آ أو ا  آا 

 و  ت وس ارق Rocker ان وا  ح ااز 
اآ   زر ا ا  وا  ان 

97

آرة ا إذا اا    درج ا   ا   98
 ا ااء و ذ  دل ارق Rocker ا  ح ااز

 ا    رقا   )ا ا  (
99

ه اب ح ؟ 100
ه ا ا ح ؟  101

ه درج ان ح؟  102
 ا   آا

 د  د و ء ا ااء  5-10ف  اآ ة 
103
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C

Check fuse-box of the building?

Ready for operation? Is the Start/Stop 
button (C) illuminated in green colour?

هل الماكينة جاهزة لالستخدام؟ هل يضيء مفتاح بدء 
التشغيل/إيقاف التشغيل )C( باللون األخضر?

No performance?  An electrician must 
examine the phases.

 • Possible malfunctions •                    •                                        

Mögliche Störungen�
�
�

���َ ��َ أ���ل �ُ  �
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Machine will not stop.                          
Remove plug. Clean the photo cell with a
small brush.

4

 ا  دا ا  ا   69
زر ا  رق و ساا زا رق  و  و آا  أ

ة أى 
70

71ا    درج ا   ا  آرة ا إذا ا
 آا  رقا  ث وان إذا  ةة وا ا  درج ا  

 درج ا  
آ  ن    ا 72

ا  دا ا  ا   73
  اح ا  ا او وف ء ا ااء ون 
  رق آل اإد  أو ا  أ فو  ةه آا

أو ا  آا  آا  رقا  د ورق وم و  
 ا زر ا  

74

 اآ  ا او إذا  إدل آ آة  ارق  75
زر ا  رق سا  و آا  رق و أا زا و 

ة أى
76

   نرق إذا آدرج ا  77
ا    درج ا   ا  آرة ا إذا ا 78

  ا  لء ا ا را ا     
 ع اورة إ :

- ر اا  
-ت ا ة  إزا ة ام  رق

ا و  د  ق درج ا آا   79
 ذ اء وا ء ا ف وا ا  ح ان ا 

 دل ارق 
80

 ا  آ  رقا   )ا ا ( 81
  اذاا  ع ا  ا  آا  82

  ا رقا  ةآ د آو  ن ن ذ ا  آا  اذا
  ة آا  5 10 إ د 

83

  درج ا  ا ة آ م  ر و ا وإذا ث 
رقدرج ا   إن   ر  رق س

84

  ا  لء ا ا را ا     
 ع اورة إ :

85

 • Possible malfunctions •                    •                                        

Mögliche Störungen�
�
�

���َ ��َ أ���ل �ُ  �

C

D
Automatic stop when overloaded
The Start/Stop (C) and Reverse button (D) 
flash alternately red/green.
 Overload protection
• Motor overheating
• Motor protection
After the cooling phase, the machine is once 
again ready for operation. 
The Start/Stop button (C) lights up green.

إيقاف التشغيل التلقائي في حاالت الحمل الزائد
يومض مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل )C( ومفتاح 

اإلرجاع )D( باللونين األحمر/األخضر بالتبادل.
الحماية من الحمل الزائد  

فرط االرتفاع في درجة حرارة المحرك  •  
حماية المحرك  •  

بعد مرحلة التبريد تكون الماكينة جاهزة لالستخدام مرة 
أخرى. 

يُضيء مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل )C( باللون 
األخضر.
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ألم تساعدكم أي من الحلول المذكورة أعاله؟
االتصال: الخدمة  	

 www.krug-priester.com •
service@krug-priester.com •

Did none of the specified solutions help 
you with your problem?
	 Contact: Service 
• www.krug-priester.com 
• service@krug-priester.com

 • Possible malfunctions •                    •                                        

Mögliche Störungen�
�
�

���َ ��َ أ���ل �ُ  �

Service
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 Binding wire (1000 pieces) No. 9000 592

 Wire twisting tool  No. 9000 591

 Plastic bags (50 pieces) No. 9000 030

 Recommended accessories

Not included in delivery. 

 • Accessories •          •                                       
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اإلطفاء األوتوماتيكي يحدث عند زيادة كمية الورق. وعند 

إزدحام الورق يحدث تشغيل الحركة العكسي (الزر        

.) 2.). خذ الورق (1"تشغيل/إطفاء" يضيئ باللون األحمر (

الورق .). عملية إفناء 3وضع كمية قليلة من الورق للسحب (

تتوقف: إضغط على الزر األخضر، لتقف اآللة، ويضيئ الضوء 

.)، 4األحمر، ثم إضغط مطوالً كما تشاء على الزر األحمر (

ستعمل الماكنة بتشغيل الحركة العكسي، وسيضيئ الزر باللون 

.)، وتصبح اآللة جاهزة للعمل مرة 5األخضر، فخذ الورق (

�أخرى.

�

�� ���������
$�����

�الصيانة والعناية

�� '��������	�����

�قص الشريط الجانبي

�� $��������	�����

�تقطيع الجزيئات
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إذا شعرت بتدني حدة القص أو بعد إمتالء كل كيس للتجميع 

قم بتزييت أداة القص (شاهد الصورة). في حالة قص الشريط 

تقطيع الجزيئات )! في حالة �الجانبي إستخدم المزيت (

)! لمعرفة رقم طلب �) أو المزيت (�إستخدام أوراق الزيت (

�. 21القطعة أنظر صفحة 

��
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لتشغيل خالي من تعطل قد يحصل ألدوات القطع، قم بتفريغ 

أكياس التجميع في الوقت المناسب أو بشكل يومي! إذا حدث 

إزالته كما هو موضح في صفحة إزدحام للورق ولم تتمكن من 

، بسبب إمتالء الكيس المجمع. قم بتفريغ كيس 12رقم 

�).13التجميع (أنظر صفحة 

��� ���
���

�مرفقات

��� ������
�������������

�ورقة) 18ورق الزيت (

��� �
	���	
�������������

�معلومات فنية

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 9000 030

 9000 592

Verschlussapparat Nr. 9000 591 

��أداة ا���ق ر�م �����  

2

اف او إذا  إدل آ ورق اآ  ازم  25
 ت ا رقا  و دوس ا   رقا زا 26

  بن اإذا آ وف اا 27
 دوس ا نإذا آ وف اا 28

اف او إذا آ ا ا ءة  29
  ا ال ا  ا ء ن ا ءة ا ا إذا آ 30

 ا ا   31
 ا :

 ا    ا  
32

   اآ 33
ه   اآ ء ؟  34

  ة آا اء ؟ , ها ء ا ل ها   35
 ا  آ  رق ا  ه )ا ا ( 36

ه دوس ا ؟ , اب اح  37
ا ا ه    ؟   38

  ح اارئ, ازر ا ا 39
ا ؟ 40

 آ ا آا   أن  ؟   آا 41
 ا    آا

  ا ا ام ة ة 
42

 ا   آا
  ة آا  ف5-10 د  د 

43

 ا  ا    آا    رةآق اا   إذا
وا:

 www.ideal.de”service” service@krug-priester.com  

44

 ا ت اا 45
 س اآد ( ا50آ  (

 9000 030: ر
46

  ا 10ا X 0.21 
 9000 610: ر

47

 ا  أداة
 9000 591: ر

48

Environmentally friendly oil 5 x 1,0 l
9000 621
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400 V, 3P+N+PE,16 A; 220 V, 3P+PE, 20A
For warranty claims it must be possible to 
 identify the machine by the nameplate.
 The immission value specific to the 
workplace is less than the permitted value 
of 70 dB(A) admitted in standard EN 13023.
Subject to technical modifications.

   400 V, 3P+N+PE,16 A
        220 V, 3P+PE, 20A 

.(A)
70 EN 13023

 • Technical Information •                   •                                       
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اإلطفاء األوتوماتيكي يحدث عند زيادة كمية الورق. وعند 

إزدحام الورق يحدث تشغيل الحركة العكسي (الزر        

.) 2.). خذ الورق (1"تشغيل/إطفاء" يضيئ باللون األحمر (

الورق .). عملية إفناء 3وضع كمية قليلة من الورق للسحب (

تتوقف: إضغط على الزر األخضر، لتقف اآللة، ويضيئ الضوء 

.)، 4األحمر، ثم إضغط مطوالً كما تشاء على الزر األحمر (

ستعمل الماكنة بتشغيل الحركة العكسي، وسيضيئ الزر باللون 

.)، وتصبح اآللة جاهزة للعمل مرة 5األخضر، فخذ الورق (

�أخرى.

�
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�الصيانة والعناية

�� '��������	�����

�قص الشريط الجانبي

�� $��������	�����

�تقطيع الجزيئات
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إذا شعرت بتدني حدة القص أو بعد إمتالء كل كيس للتجميع 

قم بتزييت أداة القص (شاهد الصورة). في حالة قص الشريط 

تقطيع الجزيئات )! في حالة �الجانبي إستخدم المزيت (

)! لمعرفة رقم طلب �) أو المزيت (�إستخدام أوراق الزيت (

�. 21القطعة أنظر صفحة 
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لتشغيل خالي من تعطل قد يحصل ألدوات القطع، قم بتفريغ 

أكياس التجميع في الوقت المناسب أو بشكل يومي! إذا حدث 

إزالته كما هو موضح في صفحة إزدحام للورق ولم تتمكن من 

، بسبب إمتالء الكيس المجمع. قم بتفريغ كيس 12رقم 

�).13التجميع (أنظر صفحة 

��� ���
���

�مرفقات

��� ������
�������������

�ورقة) 18ورق الزيت (

��� �
	���	
�������������

�معلومات فنية

�
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�

�

�

�

�
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:ةيلاتلا تاداهشلا Krug + Priester ةكرش ىدل
•  قفو ةدوجلا ةرادإ ماظن 

DIN EN ISO 9001:2015
•  قفو ةئيبلا ةرادإ ماظن 

DIN EN ISO 14001:2015
•  قفو ةقاطلا ةرادإ ماظن 

DIN EN ISO 50001:2018

The company Krug + Priester has the 
following certifications:
• Quality management system according to 
 DIN EN ISO 9001:2015
• Environmental management system 
 according to DIN EN ISO 14001:2015
• Energy management system according to 
 DIN EN ISO 50001:2018

 • Technical Information •                   •                                       
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اإلطفاء األوتوماتيكي يحدث عند زيادة كمية الورق. وعند 

إزدحام الورق يحدث تشغيل الحركة العكسي (الزر        

.) 2.). خذ الورق (1"تشغيل/إطفاء" يضيئ باللون األحمر (

الورق .). عملية إفناء 3وضع كمية قليلة من الورق للسحب (

تتوقف: إضغط على الزر األخضر، لتقف اآللة، ويضيئ الضوء 

.)، 4األحمر، ثم إضغط مطوالً كما تشاء على الزر األحمر (

ستعمل الماكنة بتشغيل الحركة العكسي، وسيضيئ الزر باللون 

.)، وتصبح اآللة جاهزة للعمل مرة 5األخضر، فخذ الورق (

�أخرى.
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�الصيانة والعناية
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�قص الشريط الجانبي
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�تقطيع الجزيئات
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إذا شعرت بتدني حدة القص أو بعد إمتالء كل كيس للتجميع 

قم بتزييت أداة القص (شاهد الصورة). في حالة قص الشريط 

تقطيع الجزيئات )! في حالة �الجانبي إستخدم المزيت (

)! لمعرفة رقم طلب �) أو المزيت (�إستخدام أوراق الزيت (

�. 21القطعة أنظر صفحة 
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لتشغيل خالي من تعطل قد يحصل ألدوات القطع، قم بتفريغ 

أكياس التجميع في الوقت المناسب أو بشكل يومي! إذا حدث 

إزالته كما هو موضح في صفحة إزدحام للورق ولم تتمكن من 

، بسبب إمتالء الكيس المجمع. قم بتفريغ كيس 12رقم 

�).13التجميع (أنظر صفحة 
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�ورقة) 18ورق الزيت (
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�معلومات فنية
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Authorized representative for technical documentation

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

04.02.2022
Datum

- Geschäftsführer -

 EC-declaration of conformity
 

- Herewith we declare that

4600 CC   GS-ID No. 11460502   UL-ID No. 10460502

- complies with the following provisons applying to it

2006/42/EG  EC Machinery directive
2014/30/EG   EMV Electromagnetic compatibility directive

- Applied harmonised standards in particular

EN 60204-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN 13023; EN 13849-1; EN 1010-1;
BS EN 55014-1; BS EN 55014-2; BS EN 61000-3-2; BS EN 61000-3-3;
BS EN 60204-1; BS EN 13023; BS EN 13849-1; BS EN 13857-1; BS EN ISO 12100
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�آلة إفناء الملفات
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لهذه اآللة (آلة إفناء الملفات) تضمن شركة كروج وبريستر 

��المساهمة المحدودة ��  &��������	���  &���	� 

توفر قطع الغيار لمدة ال تقل  �������
في مدينة بالينجين 

اإلنتاج. بالنسبة ألصناف الحماية  عامًا إبتداءً من تاريخ 15عن 

) فإن شركة كروج �����	���(حسب المعيار  ���وحتى  ���

وبريستر تقدم كفالة ضد إنكسار القواطع على طول مدة 

اإلستخدام مادام اإلستخدام موافقًا للقواعد (أنظر صفحة رقم 

	(حسب ���و  ���). في حالة أصناف الحماية 3
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واإلطفاء  �حالة النوم اإلستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي 

إطفائها في أي دقيقة. اآللة يمكن  30يكون أوتوماتيكيًا بعد 

وقت بعد الضغط لمدة ثانيتين على الزر        . الضوء األخضر 

يختفي للزر       حينئذٍ. وبعد ذلك ال تستهلك اآللة أي تيار 

دقيقة) تستهلك آلة إفناء  30كهربائي. وخالل هذه الفترة (

�الملفات الكمية التالية من الطاقة.
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.): يظهر الضوء 1إضغط على الزر        بشكل قصير ( 

واآللة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق األخضر، 

.). إضغط على الزر          2أوتوماتيكيًا عند وضع الورق (

.): اآللة تشتغل بشكل قصير إلفناء باقي الورق 1مطوالً (

الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجس الضوئي، 

 وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق األوتوماتيكية عند وضع

الورق. اآللة تتوقف أوتوماتيكيًا عند اإلنتهاء من إفناء الورق. ثم 

دقيقة قبل  30تبدأ حالة النوم اإلستعدادي أوتوماتيكيًا لمدة 

اإلطفاء النهائي. اآللة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط 

المطول لمدة ثانيتين على الزر            . (ال يمكن ذلك في 

كسي). حينئٍذ يختفي الضوء األخضر حالة تشغيل الحركة الع

�للزر         . ال تستهلك اآللة بعد ذلك أي تيار كهربائي.
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Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)
www.krug-priester.com

IDEAL • Made in Germany
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