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NISZCZARKA DO CD I PAPIERU 
Z POPRZECZNYM CIĘCIEM   

Instrukcja obsługi
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1. Opis

2. Zawartość opakowania / części urządzenia
1 Kabel zasilający 
2  Szczelina podająca na dyski CD
3   Czujnik dysków CD (wbudowany)
4   Przesuwany przełącznik (AUTO / OFF / REV)
5 Jednostka główna 
6 Bezpiecznik (wbudowany)
7 Uchwyt, 2x

8 Szczelina podająca do papieru / kartę 
kredytową 

9 Czujnik papieru / kart kredytowych 
(wbudowany) 

0 Kółko, 2x
qa Kółko z dźwignią zabezpieczającą, 2x 
qs Kosz na odpad z dysków CD 
qd Kosz na odpad z papieru / kart kredytowych 
qf Jednostka podstawowa



PL- 3

3. Informacje ogólne
Przeczytanie i zachowanie niniejszej instrukcji obsługi
Niniejszy podręcznik użytkownika jest częścią wyposażenia niszczarki do papieru 
i zawiera istotne informacje o ustawieniach i obsłudze.

Przed uruchomieniem tej niszczarki do papieru należy zawsze uważnie przeczytać podręcznik 
użytkownika. Dotyczy do zwłaszcza instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli tak nie uczynisz, 
może dojść do zranienia osób lub uszkodzenia niszczarki do papieru.
Niniejszy podręcznik użytkownika oparty jest na normach i zasadach obowiązujących w Unii 
Europejskiej. Zagranicą należy przestrzegać także norm i praw obowiązujących w danym kraju.
Podręcznik użytkownika należy zachować do użytku w przyszłości. Zapewnij, aby wraz 
z przekazaniem niszczarki do papieru osobie trzeciej przekazany został także podręcznik 
użytkownika.

Wyjaśnienie symboli
Następujące symbole i ostrzeżenia używane są w niniejszym podręczniku użytkownika, na niszczarce 
do papieru lub na opakowaniu.

 OSTRZEŻENIE!
Ten symbol/słowo ostrzegawcze oznacza niebezpieczeństwo średniego 
ryzyka, którego ignorowanie może spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć.

 UWAGA!
Ten symbol/słowo ostrzegawcze oznacza niebezpieczeństwo niskiego 
ryzyka, którego ignorowanie może spowodować drobne lub średnie 
obrażenia.

UWAGA! To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwym uszkodzeniem 
majątku.

Ten symbol oznacza użyteczne informacje dodatkowe o obsłudze i użytkowaniu.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone 
tym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące dyrektywy w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem tej niszczarki do papieru uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj 
ją do użycia w przyszłości.
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Zadbaj, by dzieci znajdowały się w wystarczającej odległości od tej niszczarki do papieru.

Nigdy nie wkładaj palców do szczeliny podającej.

Długie włosy, luźne ubrania i biżuterię utrzymuj w wystarczającej 
odległości od szczeliny podającej.

Nie pryskaj do szczeliny podającej oleju ani innych środków smarujących. Nie używaj 
w pobliżu tego urządzenia sprejów ani rozpylaczy!

Nie wkładaj do szczeliny podającej spinaczy biurowych ani zszywek!

Nie wkładaj do szczeliny podającej więcej niż 10 kartek papieru jednocześnie.

Szczelina podająca do dysków CD/DVD/Blu-ray. Wkładaj do szczeliny podającej 
jednocześnie jeden dysk CD/DVD/Blu-ray.

Szczelina podająca do papieru.

Szczelina podająca do kart kredytowych. Wkładaj do szczeliny podającej tylko jedną 
kartę kredytową naraz.

Ten symbol wskazuje, że produkt korzysta z konstrukcji KLASY II (podwójna izolacja). 
Nie wymaga zabezpieczającego podłączenia do uziemienia.

Używaj tej niszczarki do papieru wyłącznie w pomieszczeniach.
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4. Bezpieczeństwo

Prawidłowe używanie
Ta niszczarka została zaprojektowana wyłącznie do niszczenia papieru, CD i kart kredytowych. Jest 
przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie można jej stosować do celów komercyjnych.
Używaj tej niszczarki do papieru wyłącznie w sposób opisany w niniejszym podręczniku użytkownika. 
Jakiekolwiek inne użycie uważa się za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenia majątku.
Producent ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe 
użytkowanie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Wadliwa instalacja elektryczna, nadmierne napięcie w sieci lub niewłaściwa obsługa mogą 
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podłączaj tę niszczarkę do papieru wyłącznie do źródła energii z prądem zmiennym (AC 220–240 V). 

Upewnij się, że napięcie odpowiada danym o napięciu podanym na urządzeniu.
- Podłączaj tę niszczarkę do papieru wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie potrzeby 

móc szybko wyjąć wtyczkę.
- Nie używaj tej niszczarki do papieru, jeśli jest w widoczny sposób uszkodzona lub jeśli uszkodzony 

jest kabel zasilający lub jego wtyczka.
- Jeśli uszkodzony jest kabel zasilający tej niszczarki do papieru, musi go wymienić producent, 

technicy jego serwisu klienckiego lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia; zwróć się o naprawę do wykwalifikowanego specjalisty. Zwróć 

się do kompetentnego warsztatu. W przypadku napraw przeprowadzonych przez użytkownika, 
nieprawidłowego podłączenia lub niewłaściwego użytkowania przestają obowiązywać prawa 
i odpowiedzialność wynikające z gwarancji.

- Do napraw dozwolone jest wykorzystanie wyłącznie części odpowiadających oryginalnym 
parametrom urządzenia. Urządzenie to zawiera części elektryczne i mechaniczne, które są 
niezbędne do zapewnienia ochrony przed źródłem niebezpieczeństw.

- Tej niszczarki do papieru zabrania się używać przy pomocy zewnętrznego timera lub samodzielnego 
systemu zdalnego sterowania.

- Niszczarki do papieru ani kabla zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innych cieczach.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie korzystaj z niszczarki do papieru stojąc na mokrej podłodze, jeśli twoje ręce są mokre lub jeśli 

mokra jest niszczarka do papieru.
- Nie wyciągaj wtyczki zasilania z gniazdka przez pociągnięcie za kabel; zawsze wyciągaj ją 

chwytając za tę wtyczkę.
- Nigdy nie przesuwaj, nie ciągnij i nie przenoś tej niszczarki do papieru za kabel zasilający.
- Utrzymuj niszczarkę do papieru i kabel zasilający poza zasięgiem otwartego ognia i gorących 

powierzchni.
- Połóż kabel zasilający tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie twórz na kablu zasilającym pętli i nie kładź go na ostrych krawędziach.
- Nie wyginaj kabla zasilającego i nie skręcaj go wokół niszczarki do papieru, ponieważ mogłoby 

dojść do złamania kabla.
- Używaj tej niszczarki do papieru tylko w pomieszczeniach. Nie korzystaj z tej niszczarki do papieru 

w wilgotnych pomieszczeniach lub w deszczu.
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- Nigdy nie stawiaj tej niszczarki do papieru tak, aby groziło niebezpieczeństwo jej upadku do wanny 
lub zlewu.

-  Nigdy nie dotykaj urządzenia elektrycznego, które wpadło do wody. W takim przypadku natychmiast 
odłącz wtyczkę zasilania.

- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy.
- Jeśli nie będziesz korzystać z niszczarki do papieru, jeśli chcesz ją wyczyścić lub jeśli jest 

uszkodzona, zawsze ją wyłącz i odłącz z gniazdka.

 OSTRZEŻENIE!
Ta niszczarka do papieru i jej kabel zasilający musi być utrzymywana w wystarczającej 
odległości od dzieci. Niebezpieczeństwo dla osób o obniżonych zdolnościach fizycznych 
i intelektualnych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o obniżonych 
zdolnościach fizycznych i intelektualnych) lub osób o niewystarczającym doświadczeniu lub 
wiedzy.
- Ta niszczarka do papieru może być użytkowana przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, 

zmysłowych lub intelektualnych lub przez osoby o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, jeśli 
są pod nadzorem lub zostały pouczone o bezpiecznym sposobie użytkowania tej niszczarki do 
papieru i rozumieją niebezpieczeństwa wynikające z jej użytkowania.

- Zadbaj o to, aby niszczarką do papieru nie bawiły się dzieci. Produkt ten nie jest zabawką dla dzieci.
- Nie pozwól dzieciom korzystać z tej niszczarki do papieru. Zadbaj, by dzieci znajdowały się 

w wystarczającej odległości od tej niszczarki do papieru i kabla zasilającego.
- W trakcie eksploatacji nie pozostawiaj niszczarki do papieru bez nadzoru.
- Zapewnij, aby dzieci nie bawiły się foliowym opakowaniem. Podczas zabawy mogłyby się w nim 

zaplątać i udusić się.

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niewłaściwa obsługa tej niszczarki do papieru może spowodować obrażenia.
- Nie wkładaj rąk do szczelin podających.
- Długie włosy utrzymuj w wystarczającej odległości od szczelin podających.
- Krawaty, szale, luźne ubrania i długie naszyjniki lub bransoletki utrzymuj w wystarczającej odległości 

od szczelin podających.
- Utrzymuj szczeliny podające poza zasięgiem rozpylaczy.
- Dyski CD trzymaj podczas wkładania do szczeliny podającej tylko za zewnętrzną krawędź. 

Zapewnij, aby palec nie znajdował się w otworze CD, w przeciwnym razie podczas wciągania dysku 
mogłoby dojść do zranienia.

- Postaw tę niszczarkę do papieru w pobliżu dobrze zainstalowanego gniazdka. Gniazdko to musi być 
łatwo dostępne.

- Regularnie usuwaj przy pomocy odpowiedniego narzędzia (np. szczotki) z dolnej części jednostki 
tnącej jakiekolwiek resztki niszczonego papieru, kart kredytowych i płyt CD.

- Przed opróżnieniem koszy na odpad zawsze wyłączaj niszczarkę do papieru i odłączaj ją 
z gniazdka.

- Po wyjęciu koszy na odpad grozi niebezpieczeństwo dotknięcia ostrych i szpiczastych części 
jednostki tnącej. Postępuj ostrożnie.

- Połóż kabel zasilający tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Korzystaj z niniejszej niszczarki do papieru wyłącznie w przypadku, że jest kompletnie i prawidłowo 

złożona.
- Nigdy nie rozbieraj tej niszczarki do papieru do czyszczenia lub przechowywania.
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UWAGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie tej niszczarki do papieru.
- Nie używaj tej niszczarki do papieru dłużej niż 3 minuty bez przerwy. Przed wznowieniem 

użytkowania odczekaj do wystygnięcia do temperatury pokojowej.
- Nie puszczaj do szczelin podających spinaczy biurowych ani zszywek.
- Obie jednostki tnące będą się obracać, gdy jedna aktywowana jest przez odpowiedni czujnik. 

Zapewnij, aby w pobliżu nie używanej szczeliny podającej nie występowały żadne przedmioty.
- Nie wciskaj niszczonego papieru do kosza rękami lub nogami. Kosz na odpad mógłby zostać w ten 

sposób uszkodzony.
- Do szczeliny podającej na papier / karty kredytowe wkładaj tylko papier lub karty kredytowe 

i żadnych innych obiektów.
- Do szczeliny podającej na płyty CD wkładaj tylko płyty CD i żadnych innych obiektów.
- Nie wkładaj do szczeliny podającej więcej niż jednej płyty CD lub więcej niż jednej karty kredytowej 

naraz. W przeciwnym wypadku może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia jednostki tnącej.
- Regularnie opróżniaj kosze na odpad. Jeśli dojdzie do ich przepełnienia, grozi niebezpieczeństwo, 

że resztki niszczonego papieru, karty kredytowej lub płyty CD zostaną wyciągnięte z dołu do góry 
do właściwego systemu niszczarki.

5. Kontrola niszczarki do papieru i zawartości opakowania
UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Jeśli podczas otwierania opakowania przy pomocy ostrego noża lub innego ostrego przedmiotu nie 
zachowasz uwagi, może łatwo dojść do uszkodzenia tej niszczarki do papieru.
- Z tego powodu podczas otwierania opakowania zachowaj ostrożność.
 1. Wyjmij niszczarkę do papieru z opakowania.
 2. Skontroluj, czy otrzymałeś wszystkie pozycje (patrz strona 1).
 3.  Skontroluj, czy niszczarka do papieru lub poszczególne części nie wykazują uszkodzenia. 

Jeśli tak jest, nie korzystaj z niszczarki do papieru. Skontaktuj się z producentem pod adresem 
serwisowym podanym w karcie gwarancyjnej.
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6. Montaż

 UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niewłaściwa obsługa tej niszczarki do papieru może spowodować obrażenia.
- Podczas montażu nie podłączaj tej niszczarki do papieru do gniazdka.
- Jednostka główna niszczarki do papieru ma ostre krawędzie. Podczas montażu niszczarki do 

papieru zachowaj ostrożność.

rys. A rys. B

rys. C rys. D

1. Odwróć jednostkę podstawową qf do góry nogami.
2. Zainstaluj kółka 0 po prawej stronie a kółka dźwigniami zabezpieczającymi qa po lewej stronie 

jednostki podstawowej. Wciśnij kółka w dół do otworów w jednostce podstawowej tak, aby 
zatrzasnęły się na swoim miejscu (patrz rys. A).

3. Po instalacji kółek odwróć jednostkę podstawową.
4. Zainstaluj jednostkę główną 5 na górnej części jednostki podstawowej. Mocno przyciśnij jednostkę 

główną w dół tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu (patrz rys. B).
 Po bezpiecznej instalacji jednostki głównej usłyszysz po każdej stronie głośne zatrzaśnięcie.
5. Zainstaluj kosz na odpad z CD qs do kosza na odpad z papieru / kart kredytowych qd (patrz rys. 

C).
6. Wsuń kosz na odpad z papieru / kart kredytowych do jednostki podstawowej (patrz rys. D).

Kosz na odpad z papieru / kart kredytowych musisz mocno wcisnąć do jednostki podstawowej 
tak, aby usłyszeć zatrzaśnięcie. To wskazuje dezaktywację bezpiecznika 6 do normalnego 
użytkowania.
Teraz niszczarka do papieru jest zmontowana. Uświadom sobie, że jednostki podstawowej nie 
należy rozbierać.
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7. Instalacja
1. Przed podłączeniem do gniazdka zapewnij, aby niszczarka do papieru była wyłączona (przesuń 

wyłącznik 4 na pozycję OFF (Wyłączone)).
2. Podłącz przewód zasilający 1 do gniazdka.
3. Przesuń przełącznik na pozycję AUTO (Automatycznie). Niszczarka do papieru jest teraz 

przygotowana do użytku. 
Znajduje się w trybie czuwania.

8. Niszczenie

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niewłaściwa obsługa tej niszczarki do papieru może spowodować obrażenia.
- Wkładając papier do szczeliny podającej trzymaj go za obie strony. Zapewnij, aby palce nie znalazły 

się zbyt blisko szczeliny podającej.
- Dyski CD trzymaj podczas wkładania do szczeliny podającej tylko za zewnętrzną krawędź. 

Zapewnij, aby palec nie znajdował się w otworze CD, w przeciwnym razie podczas wciągania dysku 
mogłoby dojść do zranienia.

- Wkładając kartę kredytową do szczeliny podającej trzymaj ją za węższą stronę. Zapewnij, aby palce 
nie znalazły się zbyt blisko szczeliny podającej.

UWAGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie tej niszczarki do papieru.
- Nie używaj tej niszczarki do papieru dłużej niż 3 minuty bez przerwy. Przed wznowieniem 

użytkowania odczekaj do wystygnięcia do temperatury pokojowej.
- Nie wkładaj do szczeliny podającej wilgotnego papieru. Mógłby się zaplątać wokół jednostki tnącej 

i spowodować zatkanie.
- Nie wkładaj papieru ze zszywkami biurowymi. Mogłoby dojść do uszkodzenia jednostki tnącej.
- Nie wkładaj do szczeliny podającej więcej niż 10 kartek papieru jednocześnie. Mogłoby dojść do 

uszkodzenia jednostki tnącej.
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Ta niszczarka do papieru jest wyposażona w bezpiecznik 6, który w przypadku 
aktywacji zatrzyma działanie niszczarki do papieru. Ten bezpiecznik aktywuje się, 
gdy kosz na odpad z papieru / kart kredytowych qd nie jest w pełni włożony do 
jednostki podstawowej qf lub gdy całą niszczarkę poniesiesz do góry przy pomocy 
rękojeści 7. Gdy dojdzie do aktywacji lub dezaktywacji bezpiecznika, usłyszysz 
zatrzaśnięcie.
• Ta niszczarka do papieru jest wyposażona w czujnik 9 do detekcji papieru 

/ karty kredytowej i czujnik detekcji płyty CD 3. Ta niszczarka do papieru 
automatycznie włączy się wyłącznie wówczas, gdy włożysz papier lub kartę 
kredytową do środka szczeliny na papier / kartę kredytową 8. To samo dotyczy 
wkładania płyt CD do środka szczeliny na płytę CD 2.

 Papier, karta kredytowa lub dysk CD zostają automatycznie wciągnięte przez 
aktywację właściwego czujnika detekcji. Jeśli włożysz papier, który jest zbyt 
cienki (np. poczta lotnicza, kalka lub bibułka), może nie dojść do aktywacji 
czujnika detekcji papieru / karty kredytowej. To normalne zjawisko, które nie 
oznacza usterki. W takim przypadku nie wkładaj pojedynczych arkuszy, ale 
więcej arkuszy. Uświadom sobie także, że zbyt cienki papier trudno się podaje 
i dlatego może łatwo zablokować się w jednostce tnącej.

• Ta niszczarka do papieru w przypadku przeciążenia sama się wyłączy, aby nie 
doszło do uszkodzenia silnika. Przed ponownym użyciem odłącz niszczarkę do 
papieru od źródła energii i odczekaj do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

• Aby niszczarka do papieru podczas użytkowania nie poruszała się, zablokuj 
dźwignie na kółkach z dźwigniami blokującymi qa.

Papier
- Włóż papier przeznaczony do zniszczenia do środka szczeliny 

podającej do papieru / karty kredytowej 8 (patrz rys. E).
 Niszczarka do papieru automatycznie się włączy i wciągnie papier.
Około 1-2 sekundy po opracowaniu papieru niszczarka do papieru 
automatycznie się zatrzyma i przełączy na tryb czuwania.

rys. E

Dyski CD
- Wsuń dysk CD przeznaczony do zniszczenia do środka szczeliny 

podającej do dysku CD 2 (patrz rys. F).
 Niszczarka do papieru automatycznie się włączy i wciągnie dysk 

CD.
Około 1-2 sekundy po opracowaniu dysku CD niszczarka do papieru 
automatycznie się zatrzyma i przełączy na tryb czuwania.

rys. F
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Karty kredytowe
1. Trzymaj kartę kredytową pionowo.
2. Wsuń kartę kredytową do szczeliny podającej do papieru / karty 

kredytowej 8 (patrz rys. G).
Niszczarka do papieru automatycznie się włączy i wciągnie kartę 
kredytową.
Około 1-2 sekundy po opracowaniu karty kredytowej niszczarka do 
papieru automatycznie się zatrzyma i przełączy na tryb czuwania.

rys. G

9. Opróżnianie koszy na odpad

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niewłaściwa obsługa tej niszczarki do papieru może spowodować obrażenia. 
- Nie dotykaj jednostki tnącej palcami.

Aby prawidłowo zlikwidować odpad, zniszcz kartę kredytową wyłącznie, jeśli nie ma 
żadnego opracowanego papieru, a papier zniszcz wyłącznie, jeśli w koszu na odpad / 
karty kredytowe nie ma żadnych opracowanych kart kredytowych.

Kosze na odpad regularnie opróżniaj, aby resztki papieru, kart kredytowych lub dysków D nie zostały 
wciągnięte do jednostki tnącej.

1. Wyłącz niszczarkę do papieru (przesuń przełącznik 4 do pozycji OFF (Wyłączone)) i odłącz kabel 
zasilający 1.

2. Wyciągnij kosz na odpad z papieru / kart kredytowych qd z jednostki podstawowej qf.
3. Wyjmij kosz na odpad z dysków CD qs z kosza na odpad z papieru / kart kredytowych.
4. Opróżnij osobno kosz na odpad z papieru / kart kredytowych i dysków CD.
5. Ponownie włóż kosz na odpad z dysków CD do kosza na odpad z papieru / kart kredytowych 

a następnie wsuń kosz na odpad z papieru / kart kredytowych z powrotem do jednostki 
podstawowej. Kosz na odpad z papieru / kart kredytowych musisz mocno wcisnąć do jednostki 
podstawowej tak, aby usłyszeć zatrzaśnięcie. To wskazuje dezaktywację bezpiecznika 6 do 
normalnego użytkowania.

10. Zablokowanie papieru, dysku CD lub karty kredytowej

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niewłaściwa obsługa tej niszczarki do papieru może spowodować obrażenia.
- Do usunięcia zablokowanych dysków CD, kart kredytowych lub papieru nigdy nie używaj żadnych 

przedmiotów. Nie wkładaj do szczelin podających takich przedmiotów jako noże, nożyczki itp.

Postępowanie w przypadku zablokowania:
1. Ustaw przesuwany przełącznik 4 do pozycji REV (Bieg wsteczny). 
 Niszczarka do papieru będzie pracować w odwrotnym kierunku.
2. Papier, karta kredytowa lub dysk CD zostanie wysunięty przez odpowiednią szczelinę podającą.
3. Przed ponownym włączeniem odczekaj do ostudzenia niszczarki do temperatury pokojowej.
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11. Jeśli nie będziesz używać urządzenia
Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas używać niszczarki do papieru, postępuj w następujący sposób:
1. Ustaw przesuwany przełącznik 4 do pozycji OFF (Wyłączone).
2. Odłącz kabel zasilający 1 z gniazdka.

12. Czyszczenie i konserwacja

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Niewłaściwa obsługa może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Przed czyszczeniem zawsze wyłączaj niszczarkę do papieru i odłączaj kabel zasilający.

 UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niewłaściwe czyszczenie niszczarki do papieru może spowodować obrażenia.
- Podczas użytkowania niszczarka się rozgrzewa. Przed czyszczeniem odczekaj do pełnego 

ostudzenia niszczarki.
- Nie dotykaj jednostki tnącej palcami.
- Nigdy nie rozbieraj tej niszczarki do papieru do czyszczenia lub przechowywania.

UWAGA!
Niebezpieczeństwo spięcia!
Woda, która przedostanie się przez obudowę, może spowodować spięcie.
- Zapewnij, aby do obudowy nie przedostała się żadna woda ani inne płyny.
- Niszczarki do papieru ani kabla zasilającego nigdy nie zanurzaj w wodzie ani innych cieczach.

UWAGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Niewłaściwa obsługa tej niszczarki do papieru może spowodować uszkodzenia.
- Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym 

włosiem, ostrych lub metalowych przyborów do czyszczenia, takich jak noże, twarde skrobaczki itp. 
Mogłyby uszkodzić powierzchnię tej niszczarki do papieru.

1. Przesuń przełącznik 4 do pozycji OFF (Wyłączone) i odłącz kabel zasilający 1 z gniazdka.
2. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej tej niszczarki do papieru użyj suchej lub lekko nawilżonej, 

lecz dobrze wyciśniętej ściereczki, a następnie dokładnie wszystkie części osusz.
3. Aby zagwarantować bezproblemowe użytkowanie, regularnie i ostrożnie usuwaj wszelkie resztki 

papieru, kart kredytowych lub dysków CD z dolnej części jednostki głównej 5. Do tego celu użyj 
odpowiedniego narzędzia (np. szczotki). Nie dotykaj jednostki tnącej palcami. Nigdy nie rozbieraj 
tej niszczarki do papieru do czyszczenia.
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13. Przechowywanie
1. Wyczyść niszczarkę do papieru (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
2. Odstaw niszczarkę na czyste i suche miejsce. Nigdy nie rozbieraj tej niszczarki do papieru 

w związku z przechowywaniem.
3. Utrzymuj tę niszczarkę do papieru w dostatecznej odległości od dzieci.

14. Rozwiązywanie problemów

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Naprawa tej niszczarki do papieru o własnych siłach lub przy użyciu niewłaściwych części może 
zwiększyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie otwieraj obudowy niszczarki;o jakąkolwiek naprawę zwróć się do wykwalifikowanego 

specjalisty. Zwróć się do kompetentnego warsztatu. W przypadku napraw przeprowadzonych przez 
użytkownika lub niewłaściwego użytkowania przestają obowiązywać prawa i odpowiedzialność 
wynikające z gwarancji.

Niektóre problemy mogą być spowodowane przez drobne usterki, które można naprawić 
samodzielnie. Postępuj według instrukcji w poniższej tabeli. Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, 
skontaktuj się z serwisem klienta. Nie naprawiaj niszczarki do papieru o własnych siłach.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Niszczarka do papieru 
podczas pracy się 
wyłącza.

Niszczarka do papieru jest 
przeciążona.

Wyłącz niszczarkę do papieru i odłącz 
kabel zasilający. Przed ponownym użyciem 
odczekaj do wystygnięcia do temperatury 
pokojowej.

Niszczarka do papieru 
podczas podawania 
papieru się nie włącza.

Papier może być wkładany 
pod kątem; dlatego czujnik 
się nie aktywuje.

Włóż papier prawidłowo
do szczeliny podającej.

Papier jest zbyt cienki, zbyt 
delikatny lub zbyt pognieci-
ony, aby czujnik prawidłowo 
się włączył.

1.  Ustaw przełącznik do pozycji REV (Bieg 
wsteczny) i wyjmij papier ze szczeliny 
podającej.

2. Złóż papier i włóż go ponownie.

Dochodzi do blokowa-
nia papieru.

Do niszczarki prawdopod-
obnie włożono zbyt wiele 
kartek jednocześnie.

Ustaw przesuwany przełącznik do pozycji 
REV (Bieg wsteczny), aby usunąć blokadę.
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Niszczarka do papieru
się nie włącza.

Bezpiecznik jest
aktywowany.

Zapewnij, aby jednostka główna była 
prawidłowo umieszczona na jednostce 
podstawowej.
Zapewnij, aby kosz na odpad z papieru / kart 
kredytowych był w pełni włożony do jednostki 
podstawowe tak, aby usłyszeć zatrzaśnięcie.

15.  Dane techniczne
Model: SSK 482
Kolor:  czarny
Napięcie wejściowe:  AC (prąd zmienny) 220–240 V / 50 Hz
Moc znamionowa: 300 W; 1,3 A
Klasa ochrony:  II 
Klasa bezpieczeństwa:  4 (DIN 66399)
Ciężar:  ok. 5,4 kg
Wymiary (SZ × GŁ × W): 340 × 210 × 445 mm
Szerokość robocza: 220 mm (A4)
Metoda cięcia:  Cięcie poprzeczne
Prędkość cięcia: ok. 2 m/min. na jedną kartkę 80 g/m²
 ok. 1,5 m/min. na dziesięć kartek 80 g/m²
 ok. 1 m/min. na jedną kartę kredytową
 ok. 3,5 m/min. na jeden dysk CD
Pojemność kosza: 14 l (papier / karty kredytowe) 
Maks. wydajność cięcia na cykl: 10 kartek (80 g/m²), 1 karta kredytowa, 1 dysk CD
Rozmiar pasków: 5 × 16 mm
Czas nieprzerwanego działania: 3 min.
Czas bezczynności: 60 min.
Decybele:  ok. 70 dB

16. Likwidacja
Likwidacja opakowania

Przed likwidacją produktu podziel opakowanie według materiału. Zlikwiduj karton i tekturę 
przez odniesienie do punktu zbiorczego makulatury i także materiał pakowy odnieś 
w odpowiednie miejsce zbiorcze.
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Producent: Fast CR, a.s. , Černokostelecká 1621, CZ 251 01  Říčany, Czech Republic

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych 
wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach 
państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt 
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie 
takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział 
w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, 
które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. 
Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. 
Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami 
nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.
Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia.
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 
domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 
jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 
serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 
pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 
stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 
zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 
certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 
zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 
internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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