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SENCOR	  SSK	  360	  
	  

ÎNAINTE	  DE	  A	  OPERA	  ACEST	  APARAT	  
VĂ	  RUGĂM	  SĂ	  CITIȚI	  TOATE	  INSTRUCȚIUNILE	  



	  
Avertizări	  de	  siguranță	  
	  
ATENȚIE	  
	  
Avertizări	  de	  siguranță	  importante	  pentru	  a	  evita	  accidentarea	  gravă.	  
Nu	  introduceți	  niciodată	  mâinile	  sau	  degetele	  în	  fanta	  de	  operare.	  Păstrați-‐vă	  ochii	  
protejați.	  
Țineți	  copii	  și	  animalele	  de	  companie	  departe	  de	  mașina	  de	  distrus	  documente	  
ÎNTOTDEAUNA.	  
Întotdeauna	  aveți	  grijă	  să	  țineți	  obiectele	  largi	  precum	  hainele,	  cravatele,	  bijuteriile,	  
părul	  și	  alte	  obiecte	  mici	  departe	  de	  fanta	  de	  alimentare	  a	  mașinii	  de	  distrus	  
documente.	  
	  
Instrucțiuni	  de	  operare	  
Păstrați	  informațiile	  confidențiale	  private.	  	  
Aproape	  că	  vă	  puteți	  proteja	  cu	  mare	  ușurință	  identitatea	  folosind	  această	  mașină	  
de	  distrus	  documente.	  Fie	  că	  distrugeți	  o	  ofertă	  de	  card	  de	  credit	  cu	  numele	  
dumneavoastră	  pe	  ea	  sau	  date	  confidențiale	  despre	  angajați,	  citiți	  următoarele	  
instrucțiuni	  și	  urmați	  pașii.	  
	  
1.	  Cu	  butonul	  de	  operare	  în	  poziție	  OFF	  (Oprit),	  băgați	  mașina	  de	  distrus	  documente	  
într-‐o	  priză	  cu	  împământare.	  	  
2.	  Glisați	  comutatorul	  în	  poziție	  AUTO.	  	  
3.	  Mașina	  de	  distrus	  documente	  este	  acum	  gata	  de	  operare.	  	  
4.	  Introduceți	  hârtie	  direct	  în	  fanta	  dedicată.	  Senzorul	  isteț	  Auto	  Stop/Start	  permite	  
ca	  mașina	  să	  pornească	  automat	  de	  îndată	  ce	  hâtia	  care	  trebuie	  distrusă	  este	  
introdusă	  în	  fanta	  de	  alimentare.	  iar	  după	  ce	  operațiunea	  de	  distrugere	  este	  
finalizată,	  aparatul	  se	  dezactivează	  automat.	  	  
5.	  Goliți	  coșul	  de	  gunoi	  în	  mod	  frecvent	  pentru	  o	  operare	  lină	  și	  pentru	  a	  evita	  
blocajele	  de	  hârtie.	  	  
6.	  Setați	  comutatorul	  în	  poziția	  OFF	  (oprit)	  înainte	  de	  a	  pune	  mâinile	  pe	  coșul	  de	  
gunoi.	  	  
	  
Notă:	  Această	  mașină	  de	  distrus	  documente	  nu	  este	  concepută	  să	  distrugă	  etichete	  
sau	  orice	  altă	  foaie	  cu	  etichetă.	  Distrugerea	  etichetelor	  poate	  cauza	  deteriorarea	  
lamelor	  de	  tăiere	  și	  stricarea	  aparatului.	  	  
	  
Pentru	  siguranța	  copiilor	  și	  a	  animalelor,	  setați	  întotdeauna	  comutatorul	  în	  poziție	  
OFF	  și	  scoateți	  mașina	  de	  distrus	  documente	  din	  priză	  dacă	  nu	  este	  supravegheată	  
sau	  nu	  o	  utilizați.	  	  
	  
ATENȚIE	  
Nu	  permiteți	  copiilor	  să	  utilizeze	  mașina	  de	  distrus	  documente	  nici	  măcar	  sub	  
supravegherea	  adulților.	  Mașina	  de	  distrus	  documente	  poate	  trage	  degetele	  copiilor	  
în	  fanta	  de	  alimentare.	  



Nu	  distrugeți	  plastice	  (excepție	  fac	  cărțile	  de	  credit),	  etichete	  adezive,	  
folii	  transparente,	  hârtie	  de	  ziar	  sau	  de	  carton.	  
Această	  mașină	  de	  distrus	  documente	  este	  concepută	  numai	  pentru	  uzul	  în	  interior.	  
Mașina	  de	  distrus	  documente	  nu	  trebuie	  poziționată	  lângă	  o	  sursă	  de	  apă,	  radiator	  
sau	  altă	  sursă	  de	  căldură.	  	  
Nu	  folosiți	  acest	  aparat	  dacă	  cablul	  de	  alimentare	  este	  distrus	  în	  orice	  fel.	  Nu	  
reparați	  dumneavoastră	  acest	  produs.	  
Asigurați-‐vă	  că	  mașina	  de	  distrus	  documente	  este	  conectată	  la	  o	  priză	  ușor	  
accesibilă.	  	  Întotdeauna	  opriți	  mașina	  de	  distrus	  documente	  scotând-‐o	  din	  priză	  
înainte	  de	  a	  o	  manipula.	  
Această	  mașină	  de	  distrus	  documente	  ar	  trebui	  să	  fie	  utilizată	  numai	  de	  către	  un	  
operator	  asistat.	  Țineți	  mașina	  de	  distrus	  documente	  în	  poziție	  OFF	  (Oprit)	  și	  
scoateți-‐o	  din	  priză	  atunci	  când	  nu	  o	  folosiți	  o	  perioadă	  de	  timp	  mai	  îndelungată.	  	  
Evitați	  să	  distrugeți	  plicuri,	  etichete	  sau	  orice	  altceva	  cu	  lipici	  sau	  adeziv	  -‐	  aceasta	  va	  
duce	  la	  blocaje	  de	  hârtie.	  	  
	  
Curățarea	  unui	  blocaj	  de	  hârtie:	  
Dacă	  hârtia	  nu	  este	  introdusă	  corespunzător	  în	  mașina	  de	  distrus	  documente,	  sau	  
dacă	  capacitatea	  de	  coli	  ce	  pot	  fi	  introduse	  este	  depășită,	  se	  poate	  produce	  un	  blocaj	  
de	  hârtie.	  Mașina	  de	  distrus	  documente	  se	  va	  opri	  automat	  până	  când	  este	  rezolvat	  
blocajul	  de	  hârtie.	  	  Pentru	  a	  elimina	  un	  blocaj	  de	  hârtie:	  
	  
Mutați	  comutatorul	  în	  poziție	  REV	  și	  scoateți	  excesul	  de	  hârtie.	  
	  
Aveți	  grijă	  să	  nu	  puneți	  mâinile	  în	  fanta	  de	  alimentare	  pentru	  a	  preveni	  
accidentarea.	  	  
	  
Odată	  ce	  hârtia	  este	  deblocată,	  se	  poate	  relua	  operațiunea	  normală	  de	  distrugere	  de	  
documente.	  	  (Dacă	  coșul	  de	  gunoi	  este	  plin,	  scoateți	  aparatul	  din	  priză	  înainte	  de	  a	  
curăța	  blocajul	  de	  hârtie)	  
Dacă	  mașina	  de	  distrus	  documente	  se	  blochează	  în	  timp	  ce	  este	  în	  poziția	  REV,	  
mutați	  comutatorul	  pe	  AUTO	  și	  lăsați	  mașina	  de	  distrus	  documente	  să	  meargă	  
aproximativ	  5	  secunde.	  Dacă	  blocajul	  nu	  se	  elimină,	  mutați	  comutatorul	  pe	  REV	  din	  
nou	  și	  lăsați	  aparatul	  să	  meargă	  aproximativ	  5	  secunde.	  	  
Repetați	  această	  procedură	  până	  când	  se	  elimină	  blocajul	  de	  hârtie.	  
Dacă	  blocajul	  de	  hârtie	  nu	  se	  poate	  elimina	  urmărind	  această	  procedură,	  scoateți	  
aparatul	  din	  priză	  și	  îndepărtați	  cu	  grijă	  manual	  hârtia	  blocată.	  	  
Odată	  ce	  blocajul	  a	  fost	  eliminat,	  mutați	  comutatorul	  în	  poziție	  AUTO	  pentru	  a	  
continua	  distrugerea	  documentelor	  sau	  pe	  poziție	  OFF	  atunci	  când	  procesul	  de	  
distrugere	  s-‐a	  finalizat.	  	  
	  
Supraîncălzirea:	  
	  
Circuitul	  de	  supraîncălzire	  al	  motorului	  se	  declanșează	  atunci	  când	  se	  operează	  
aparatul	  pentru	  mai	  mult	  de	  2	  minute	  continuu	  sau	  dacă	  blocajul	  de	  hârtie	  nu	  a	  fost	  
imediat	  îndepărtat,	  iar	  aparatul	  se	  oprește	  automat.	  Aceasta	  este	  necesar	  pentru	  a	  



proteja	  motorul	  de	  supraîncălzire.	  Pentru	  a	  reseta	  circuitul	  de	  supraîncălzire	  al	  
motorului,	  opriți	  aparatul	  și	  așteptați	  aproximativ	  40	  de	  minute,	  apoi	  porniți	  din	  nou	  
aparatul	  și	  reluați	  operarea	  lui	  normală.	  	  
Asigurați-‐vă	  că	  în	  mod	  periodic	  goliți	  coșul	  de	  gunoi	  pentru	  a	  evita	  supraîncărcarea	  
acestuia	  și	  deteriorarea	  mecanismului	  de	  tăiere	  al	  aparatului.	  	  
	  
Specificații	  tehnice:	  
	  
Tipul	  de	  tăiere	   Tăiere	  încrucișată	  
Mărimea	  medie	  a	  tăierii	   	  5*38mm	  
Capacitatea	  de	  tăiere	   6	  pagini	  de	  75g/m2	  
Lățimea	  fantei	   220	  mm	  
Dimensiuni	   302*137*313mm	  
Ciclul	  de	  funcționare	   2	  minute	  pornit/	  30	  de	  minute	  oprit	  
Viteza	  de	  tăiere	   2.5m/minute	  

	  
	  

	  
Acest	  	  aparat	  corespunde	  cerințelor	  UE	  conform	  Raportului	  EC	  pentru	  
Compatibilitate	  Electromagnetică	  Nr.	  2004/108/EC	  intitulat	  
"Compatibilitate	  Electromagnetică"	  2006/95/EC	  intitulat	  "Reglementări	  

de	  joasă	  tensiune".	  
	  
	  
	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  APARATELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  ELECTROCASNICE	  

Semnificaţia	  simbolului	  de	  pe	  produs,	  de	  pe	  accesoriile	  sale	  sau	  de	  pe	  
ambalaj	  indică	  faptul	  că	  acest	  produs	  nu	  trebuie	  tratat	  ca	  deşeu	  
menajer.	  Vă	  rugăm	  casați	  acest	  aparat	  la	  centrul	  de	  colectare	  pentru	  
reciclarea	  deşeurilor	  electrice	  şi	  electronice	  din	  zona	  dvs.	  Alternativ,	  în	  
unele	  state	  ale	  Uniunii	  Europene	  sau	  în	  alte	  state	  europene,	  puteţi	  
returna	  produsele	  la	  distribuitorul	  local	  atunci	  când	  achiziţionaţi	  un	  
produs	  nou	  echivalent.	  Casarea	  corectă	  a	  acestui	  aparat	  va	  contribui	  la	  

economisirea	  de	  resurse	  naturale	  	  valoroase	  şi	  la	  prevenirea	  impactului	  potenţial	  
negativ	  asupra	  mediului	  şi	  al	  sănătăţii	  umane	  care	  poate	  apărea	  ca	  rezultat	  al	  tratării	  
necorespunzătoare	  a	  deşeurilor.	  Interesaţi-‐vă	  la	  autorităţile	  locale	  sau	  la	  cel	  mai	  
apropiat	  centru	  de	  colectare	  a	  deşeurilor	  pentru	  detalii	  suplimentare.	  Casarea	  
incorectă	  a	  acestui	  tip	  de	  deşeuri	  poate	  fi	  sancţionată	  prin	  amenzi,	  conform	  
normelor	  naţionale.	  	  

	  
	  


