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Niszczarka dokumentów i płyt CD
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UWAGI BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych,
proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodniez instrukcja podaną poniżej:

Ważne !

! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.
Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.
! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.
! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do
otworu niszczącego papier/płyty CD w niszczarce!
Może to spowodować obrażenia ciała.
! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!
Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.
! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru
Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.
! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!
Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.
Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.
! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!
Może to spowodować przechylanie, uszkodzenie i obrażenia ciała.
! Nie spróbuj demontować albo naprawiać niszczarki!
W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.
! Nie kłaść niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!
Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.
! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!
Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.
! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!
Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

PROBLEMY
Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki
aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracisz gwarancję.
Niszczarka nie działa.
Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?
rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.
Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?
rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.
Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?
rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”
Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?
rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik
Niszczarka bez przerwy pracuje.
Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?
rozwiązanie: Oczyść podajnik papieru.
Glośny dźwięk
Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakąś rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?
rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.
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PROFIL PRODUKTU
1 . Pr z ycisk zasilania „POWER ”
Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć pr z ycisk „POWER ” – powtórne
wciśnięcie pr z ycisku spowoduje w yłączenie niszczarki
2 . L ampk a kontrolna zasilania
Z ielone – zasilanie włączone
3 . L ampk a pr zegr zania silnik a
Po pewnym czasie ciągłej prac y niszczarki - ur ządzenie zatr z yma pracę w
celu niknięcia spalenia silnik a..
4 . Pr z ycisk FORWARD “do pr zodu”
Ręczne uruchomienie prac y niszczenia papieru w normalnym kierunku.
5 . Pr z ycisk RE VERSE “wstecz ”
Ręczne uruchomienie prac y niszczarki w odwrotnym kierunku.(w pr z ypadku
zablokowania niszczarki)
6 . Podajnik papieru
Służ y do wkładania papieru do zniszczenia
7 . Podajnik pł yt CD/d vd, k ar t plastikow ych
Włóż płytę CD lub k ar tę plastikową, po jednej sztuce za k ażdym razem.
8 . Pojemnik na śmieci
9 . Uchw yt y
O budowa z uchw ytami umożliwiają w ygodne pr zemieszczanie niszczarki
1 0. C zujnik automat ycznego S tar tu /S topu
Automat yczne uruchomienie niszczarki rozpocz yna się gdy papier jest
wkładany do podajnik a na papier i automat yczne zatr z ymanie gdy papier
jest w yjmowany lub gdy zakończ y się proces niszczenia.
1 1. Mechanizm tnąc y (obrotowe noże tnące)
1 2. Z asilanie
AC 220V-240V
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UŻYTKOWANIE NISZCZARKI
Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających
klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.
-Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki
-Kosz na śmieci w wysuwanej szuﬂadzie
-Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca
Uruchomienie niszczarki
Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze zielonym.
Niszczenie papieru
Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę
Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona
maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.
Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.
Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilana aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.
Niszczenie CD/DVD
Przetrzymaj CD/DVD w otworze do niszczenia płyt i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę. Do podajnika na płyty wkładaj zawsze pojedyncze sztuki.
Niszczarka automatycznie przerwie pracę kiedy zniszczy CD/DVD. Urządzenie tnie płyty na
małe paski
Opróżnianie kosza.
Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka należy:
-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę
-Otwórz i wysuń szuﬂadę z koszem na śmieci i go opróżnij
-Włóż i domknij do końca szuﬂadę z koszem.
-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie
Oczyszczanie podajnika papieru.
Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo
arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna
funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:
-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki
-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą
przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne
niszczenie.
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FUNKCJE AUTOMATYCZNE
Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie
niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je
przestrzegać.
Automatyczny start/stop
Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki
papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.
Automatyczne cofnięcie
Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie
te kartki umożliwiając bezpieczne wyciagnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do
otworu niszczącego.

Bezpieczne otworzenie pojemnika na śmieci
Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otworzenia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.
Automatyczna ochrona przed spaleniem
Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę
niszczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.
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instrukcja obsługi

Przed korzystaniem z niszczarki
zapoznaj sie instrukcją obsługi.

WWymagana jest systematyczna konserwacja noży tnących w niszczarkach.
Konserwacji dokonujemy olejem przeznaczonym do smarowania noży w
niszczarkach do dokumentów. Czynność ta powinna się odbywać za każdym
razem po zapełnieniu kosza.
Dotyczy niszczarek tnących w cross cut (cząstki).
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego używania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy.
SPOSOBY UŻYCIA:
Olej należy wlać (wzdłuż) do szczeliny niszczącej w niszczarce,
poczym włożyć kartkę papieru aby uruchomić mechanizm
(rozprowadzić olej).
lub olej należy nanieść na kartkę papieru, a następnie włożyć ją do
otworu niszczącego.
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