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SENCOR	  SSK	  150	  
	  

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



Funcționalitatea	  pentru	  care	  a	  fost	  conceput	  aparatul:	  
	  
Mașina	  de	  distrus	  hârtie	  este	  potrivită	  pentru	  a	  distruge	  numai	  hârtie.	  Orice	  altă	  
utilizare	  sau	  modificare	  va	  fi	  incorectă	  și	  va	  presupune	  riscul	  substanțial	  de	  
accidentare.	  	  
	  
Avertizări	  de	  siguranță	  
	  
1. Întotdeauna	  aveți	  grijă	  să	  țineți	  obiectele	  largi	  precum	  hainele,	  cravatele,	  
bijuteriile,	  părul	  și	  alte	  obiecte	  mici	  departe	  de	  Fanta	  de	  alimentare	  a	  mașinii	  pentru	  
a	  evita	  rănirea.	  	  
2. Scoateți	  aparatul	  din	  priză	  dacă	  nu	  îl	  folosiți	  o	  perioadă	  de	  timp	  mai	  
îndelungată	  pentru	  a	  evita	  deteriorarea	  și	  accidentările.	  
3. Scoateți	  agrafele	  de	  hârtie	  și	  capsele	  înainte	  de	  a	  introduce	  hârtia	  în	  aparat.	  
Deși	  aparatul	  este	  capabil	  să	  distrugă	  și	  capsele	  de	  hârtie,	  aceasta	  nu	  este	  
recomandat.	  Aceasta	  este	  pentru	  a	  evita	  deteriorarea	  și	  accidentarea.	  	  
4. Întotdeauna	  aveți	  grijă	  să	  țineți	  degetele	  și	  mâinile	  departe	  de	  fanta	  de	  
alimentare	  pentru	  a	  evita	  accidentări	  grave.	  	  
5. Aparatul	  trebuie	  montat	  cât	  mai	  aproape	  posibil	  de	  o	  priză	  pentru	  a	  evita	  
pericolul	  împiedicării	  de	  cablul	  de	  alimentare.	  	  
6. Mașina	  de	  distrus	  documente	  trebuie	  întotdeauna	  dezactivată	  și	  deconectată	  
de	  la	  curent	  înainte	  de	  a	  fi	  mutată,	  transportată	  și	  curățată	  și	  înainte	  de	  a	  se	  goli	  
coșul	  cu	  gunoi,	  pentru	  a	  evita	  accidentarea,	  
7. Goliți	  frecvent	  coșul	  de	  gunoi.	  Altfel,	  mașina	  se	  poate	  bloca.	  
8. Vă	  rugăm	  să	  nu	  lăsați	  mașina	  de	  distrus	  documente	  nesupravegheată.	  	  Există	  
riscul	  accidentării	  prin	  manipularea	  incorectă.	  
9. Nu	  deschideți	  niciodată	  carcasa	  pentru	  a	  evita	  accidentarea	  gravă.	  În	  cazul	  
unor	  probleme,	  vă	  rugăm	  să	  consultați	  vânzătorul	  local	  de	  unde	  ați	  achiziționat	  acest	  
aparat	  sau	  linia	  noastra	  de	  telefonică	  de	  suport.	  
10. Aparatul	  nu	  se	  poate	  utiliza	  dacă	  are	  cablul	  de	  	  	  	  	  	  alimentare	  deteriorat	  
pentru	  a	  evita	  scurtcircuitul	  sau	  electrocutarea.	  	  
11. Curățați	  tava	  de	  scurgere	  și	  tăietorul	  de	  hârtie	  cu	  o	  cârpă	  ușor	  umedă	  și	  
eventual	  cu	  un	  detergent	  moale.	  Nu	  pulverizați	  direct	  în	  fanta	  de	  alimentare	  pentru	  
a	  evita	  deteriorarea.	  	  
12. Vă	  rugăm	  să	  citiți	  manualul	  de	  utilizare	  înainte	  de	  a	  opera	  aparatul.	  	  
13. Numai	  pentru	  uzul	  în	  interior.	  
	  
	  
Setarea	  mașinii	  de	  distrus	  documente:	  
1. Montați	  bine	  securizat	  aparatul	  pe	  un	  coș	  de	  gunoi.	  În	  timpul	  acestui	  
procedeu,	  asigurați-‐vă	  că	  nu	  vă	  prindeți	  degetele	  între	  marginea	  superioară	  a	  coșulu	  
de	  gunoiu	  și	  aparat.	  	  
2. Conectați	  ștecherul	  principal	  la	  o	  priză	  de	  220-‐240	  volți	  
	  
	  
	  



Pornirea	  mașinii	  de	  distrus	  documente:	  
Notă	  importantă:	  
	  
Acest	  aparat	  este	  conceput	  numai	  pentru	  uzul	  privat	  în	  spații	  închise	  și	  pentru	  o	  
perioadă	  de	  operare	  care	  să	  nu	  depășească	  2	  minute.	  Nu	  utilizați	  mașina	  de	  distrus	  
documente	  pentru	  scopuri	  comerciale	  și	  nici	  în	  afară.	  Utilizarea	  necorespunzătoare	  
ridică	  riscul	  de	  accidentare.	  Comutatorul	  de	  glisare	  este	  localizat	  în	  partea	  superioară	  
a	  unității	  și	  se	  poate	  seta	  în	  trei	  (3)	  poziții.	  
	  
1.	  AUTO:	  mașina	  de	  distrus	  documente	  pornește	  automat	  de	  îndată	  ce	  hâtia	  care	  
trebuie	  distrusă	  este	  introdusă	  în	  fanta	  de	  alimentare.	  după	  ce	  operațiunea	  de	  
distrugere	  este	  finalizată,	  aparatul	  se	  dezactivează	  automat.	  	  
2.	  REV:	  Rectificarea	  unui	  blocaj	  al	  hârtiei.	  În	  acest	  caz,	  direc'ia	  de	  distrugere	  a	  hârtiei	  
este	  schimbată	  în	  sens	  invers	  înainte	  de	  finalizarea	  ciclului	  de	  lucru,	  cu	  scopul	  de	  a	  
elibera	  lamele	  de	  tăiere.	  dacă	  considerați	  că	  a	  fost	  introdusă	  o	  cantitate	  prea	  mare	  
de	  hârtie	  iar	  operațiunea	  de	  distrugere	  se	  derulează	  în	  mod	  evident	  cu	  dificultate,	  
comutați	  imediat	  pe	  această	  poziție.	  Același	  lucru	  trebuie	  făcut	  și	  dacă	  ați	  introdus	  o	  
foaie	  din	  greșală.	  
3.	  OFF:	  Pentru	  a	  goli	  coșul	  de	  gunoi	  sau	  în	  cazul	  în	  care	  aparatul	  nu	  este	  utilizat	  o	  
perioadă	  mai	  mare	  de	  timp,	  setați	  comutatorul	  în	  poziția	  OFF	  (oprit)	  și	  scoateți	  
aparatul	  din	  priză.	  	  
	  
	  
Capacitatea	  mașinii	  de	  distrus	  documente:	  
	  
SSK	  150	  distruge	  până	  la	  5	  coli	  de	  hârtie	  (A4,	  80g).	  Atunci	  când	  distrugeți	  hârtii	  de	  
dimensiuni	  mai	  mici	  precum	  scrisori	  sau	  bonuri	  de	  card,	  vă	  rugăm	  să	  le	  introduceți	  în	  
mijlocul	  fantei	  de	  alimentare.	  Vă	  rugăm	  să	  vă	  asigurați	  că	  nu	  introduceți	  niciodată	  
mai	  mult	  decât	  cantitatea	  maximă	  de	  hârtie	  enunțată	  anterior.	  Altfel,	  aparatul	  se	  
poate	  deteriora.	  	  
	  
Protecția	  împotriva	  blocajelor	  de	  hârtie	  și	  a	  supraîncărcării:	  
	  
SSK	  150	  este	  dotat	  cu	  un	  motor	  cu	  protecție	  împotriva	  supraîncărcării.	  Pentru	  a	  
proteja	  bine	  aparatul,	  vă	  sugerăm	  să	  îl	  operați	  în	  această	  manieră:	  lucrați	  2	  minute,	  
apoi	  60	  de	  minute.	  În	  următoarele	  condiții,	  alimentarea	  cu	  curent	  a	  unității	  
motorului	  este	  întreruptă:	  
1.	  Operarea	  continuă	  a	  mașinii	  de	  distrus	  documente,	  la	  capacitatea	  maximă,	  pentru	  
o	  perioadă	  prelungită	  de	  timp,	  de	  exemplu	  mai	  mult	  de	  2	  minute	  fără	  întrerupere.	  	  
2.	  Depășirea	  capacității	  mașinii	  de	  distrus	  documente,	  de	  exemplu	  adăugarea	  a	  mai	  
mult	  de	  5	  foi	  de	  hârtie	  (80g)	  la	  o	  operare	  sau	  în	  cazul	  în	  care	  hârtia	  nu	  este	  introdusă	  
pe	  lungime	  în	  fanta	  de	  alimentare.	  	  
În	  condițiile	  menționate	  anterior,	  se	  activează	  protecția	  automată	  de	  supraîncărcare	  
a	  motorului,	  iar	  alimentarea	  cu	  curent	  a	  unității	  motorului	  este	  întreruptă.	  În	  acest	  
caz,	  urmați	  pașii	  următori:	  



1.	  Deconectați	  ștecherul	  principal	  de	  la	  priză	  pentru	  a	  evita	  riscul	  de	  accidentare	  
gravă	  și	  așteptați	  până	  se	  resetează	  protecția	  automată	  de	  supraîncărcare	  a	  
motorului.	  Scoateți	  sau	  îndepărtați	  hârtia	  în	  exces	  din	  partea	  de	  sus	  a	  	  mașinii	  de	  
distrus	  documente.	  
2.	  Conectați	  din	  nou	  ștecherul	  principal	  de	  la	  prizăși	  setați	  comutatorul	  în	  poziția	  
REV.	  Scoateți	  resturile	  de	  hârtie	  din	  lamele	  de	  tăiere.	  	  Apoi,	  setați	  la	  loc	  comutatorul	  
în	  poziția	  AUTO.	  	  Dacă	  este	  necesar,	  repetați	  acest	  pas.	  	  
3.	  Cu	  comutatorul	  setat	  în	  poziția	  AUTO	  și	  cu	  fanta	  de	  alimentare	  eliberată,	  puteți	  
continua	  procesul	  normal	  de	  distrugere	  al	  hârtiei.	  	  
	  
Curățarea:	  	  
Pericol!	  Scoateți	  cablul	  de	  alimentare	  din	  priză	  înainte	  de	  a	  curăța	  aparatul.	  Există	  
riscul	  de	  electrocutare!	  
Atenție!	  Lamele	  de	  tăiere	  ale	  aparatlui	  sunt	  foarte	  ascuțite!	  Pericol	  de	  rănire!	  
1.	  Goliți	  tăvile	  de	  scurgere	  regulat.	  
2.	  Curățați	  tăvile	  de	  scurgere	  și	  tăietorul	  de	  hârtie	  cu	  o	  cârpă	  ușor	  umedă	  și	  eventual	  
înmuiată	  în	  detergent	  moale.	  
3.	  Îndepărtați	  orice	  reziduu	  din	  găurile	  de	  tăiere	  cu	  un	  obiect	  potrivit.	  Asigurați-‐vă	  că	  
în	  timp	  ce	  curățați,	  cablul	  de	  alimentare	  este	  scos	  din	  priză	  pentru	  a	  evita	  
accidentarea.	  	  
	  
Specificații	  tehnice:	  
	  
Tipul	  de	  tăiere	   Lamă	  de	  tăiere	  
Mărimea	  tăierii	   	  7	  mm	  (hârtie)	  
Capacitatea	  de	  tăiere	   5	  pagini	  A4	  (80g/m2)	  
Lățimea	  fantei	   220	  mm	  
Voltajul	  de	  intrare	   220-‐240	  volți	  alternativ	  
Coșul	  de	  gunoi	   7.0	  L	  
Nivelul	  de	  zgomot	   73	  dB	  
Dimensiuni	   280	  x	  120	  x	  297	  m	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
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.	  	  

	  
	  
	  


