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przypadkowego wsunięcia papieru, należy niezwłocznie przesunąć suwak na 
pozycję „REV“. 

 
3. Pozycja „OFF“: 

Aby opróżnić kosz na ścinki oraz w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane 
przez dłuższy czas, należy przesunąć suwak na pozycję „OFF“ i odłączyć 
urządzenie od prądu w celu uniknięcia obrażeń ciała. 

 
 
Wydajność niszczarki dokumentów: 
Niszczarka tnąca na paski S5 jednorazowo tnie maksymalnie 5 arkuszy papieru 
(DIN A4, 80 g/m2). Szerokość arkuszu papieru to maksymalnie 218 mm. Podczas 
cięcia papierów o mniejszych wymiarach, np. kopert lub wydruków z rachunków 
bankowych, należy umieścić je w środkowej części szczeliny wejściowej. 

Należy się upewnić, iż do niszczarki włożono nie więcej niż wyżej wymieniona 
maksymalna liczba arkuszy papieru. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia urządzenia. 
 
Zabezpieczenie przed zakleszczeniem papieru i przeciążeniem 
niszczarki: 
Niszczarka tnąca na paski S5 jest wyposażona w zabezpieczenie przed 
przeciążeniem silnika. Aby jak najlepiej chronić urządzenie, zaleca się następujący 
tryb obsługi urządzenia: 2 minuty pracy, a następnie 60 minut przerwy. Dopływ 
prądu do silnika urządzenia zostanie przerwany w następujących przypadkach: 
 
1. Nieprzerwana praca niszczarki przy maksymalnej wydajności przez dłuższy 

czas, np. przez ponad 2 minuty bez przerw. 
 
2. Przekroczenie wydajności niszczarki np. poprzez jednoczesne wsunięcie więcej 

niż 5 arkuszy papieru (o gramaturze 80 g/m2) lub wsunięcie papieru w pozycji 
innej niż pionowa.  

 
W wyżej wymienionych przypadkach uruchomione zostanie automatyczne 
zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika, co spowoduje przerwanie dopływu 
prądu do urządzenia. W takim wypadku należy wykonać następujące czynności: 
 
1. Odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka prądu zmiennego, aby uniknąć 

poważnych obrażeń ciała oraz odczekać co najmniej 15 minut, aż do 
ponownego uruchomienia ochrony przed przeciążeniem. Następnie oderwać lub 
usunąć nadmiarowy papier wystający ze szczeliny wejściowej w wierzchniej 
części niszczarki. 

 
2. Ponownie podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazdka prądu zmiennego i ustawić 

suwak na pozycji „REV“. Pozostały w urządzeniu papier wyciągnąć z ostrzy 
tnących. Następnie ponownie przesunąć suwak na pozycję „AUTO“. W razie 
konieczności powtórzyć tę czynność. 

 
3. Gdy suwak znajduje się na pozycji „AUTO“, a szczelina wejściowa nie jest 

zablokowana, można wznowić normalną pracę niszczarki.  
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Dane techniczne: 
Rodzaj cięcia: Na paski 
Wielkość ścinków: 7 mm (papier) 
Wydajność niszczarki:  5 arkuszy papieru DIN A4 (80 g/m2) 
Szerokość szczeliny:  218 mm 
Napięcie wejściowe:  Prąd zmienny 230-240 V, 50 Hz, 0,6 A 
Wymiary:  321 x 141 x 275 mm 
Kosz na ścinki:  Pojemność ok. 7 l 
Poziom hałasu: ok. 74 dB 
 
 

Czyszczenie:  
Ostrzeżenie o zagrożeniu! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć 
przewód zasilający od prądu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia 
prądem!  
 
Ostrzeżenie! Ostrza urządzenia są bardzo ostre! Istnieje ryzyko obrażeń ciała!  
 
1. Mechanizm tnący należy czyścić przy pomocy szmatki lekko nawilżonej wodą z 

dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. 
2. Szczątki tkwiące w otworach tnących należy usunąć przy użyciu odpowiedniego 

narzędzia.  
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy się upewnić, iż podczas czyszczenia 
wtyczka jest odłączona od prądu. 

 
 
 
 
 


