Niszczarka tnąca na paski S5

Instrukcja obsługi
91604

Przed
d pierwszzym uruc
chomien
niem urzą
ądzenia należy d
dobrze
zapozznać się z poniżs
szymi ins
strukcjam
mi obsłu
ugi. W sz czególno
ości
należży przesttrzegać uwag
u
dottyczącyc
ch bezpie
eczeństw
wa.
Przezznaczenie urządz
zenia:
Niszczzarka jest przeznaczo
p
ona tylko d
do niszczen
nia papieru
u. Wprowaadzanie
modyfiikacji lub używanie
u
niszczarki w innym ce
elu niż pow
wyższy uznnawane są za
niezgo
odne z prze
eznaczenie
em i niosą ze sobą znaczące ry
yzyko nieszzczęśliweg
go
wypadku.

Uwag
gi dotyczzące bezp
pieczeńs
stwa

:

1. Na
ależy zawssze dbać o to, aby luźźno wisząc
ce obiekty, takie jak cczęści ubra
ań,
kra
awaty
, włosyy
i inn
ne niewielk
kie obiekty trzymać z dala
, biżuteria
od szczeliny wejściowe
ej w celu un
niknięcia obrażeń
o
cia
ała.
arka dokum
mentów nie
e jest wykorzystywana
a przez dłuuższy czas
s,
2. Jeśli niszcza
ależy odłącczyć urządz
zenie od prrądu, aby zapobiec
z
uszkodzen
u
iom urządz
zenia i
na
ob
brażeniom ciała.
c
3. Przzed włożen
niem papie
eru do niszzczarki nale
eży usunąć wszystki e spinacze
e
i
zszzywki. Mim
mo, iż urząd
dzenie jestt w stanie pociąć zsz
zywki, nie j est to zale
ecane,
po
onieważ nisszczenie zs
szywek mo
oże powod
dować uszk
kodzenia uurządzenia
a lub
ob
brażenia cia
ała.
ależy zawssze trzymać
ć palce i dłłonie z dala od szcze
eliny wejścciowej niszc
czarki,
4. Na
ab
by zapobiecc poważny
ym obrażen
niom ciała

.

5. Urz
rządzenie należy
n
umiieścić jak n
najbliżej łattwo dostęp
pnego gniaazdka ścien
nnego,
ab
by zapobiecc potknięciiu się o przzewód zasilający.
6. Przzed przeno
oszeniem, transporte
em i czyszc
czeniem niszczarki ddokumentów oraz
op
próżnianiem
m kosza na
a ścinki nalleży zawsz
ze wyłączy
yć urządze nie i odłąc
czyć je
od zasilania, aby zapob
biec obraż eniom ciałła.
7. Na
ależy częstto opróżnia
ać kosz na
a ścinki. W przeciwny
ym razie m oże dojść do
zablokowania
a niszczarki.
8. Nie
e pozostaw
wiać niszcz
zarki dokum
mentów be
ez nadzoru
u wówczass, gdy w po
obliżu
urzządzenia przebywają
p
ą dzieci
lub zwie
erzęta. Niep
prawidłowaa obsługa
urzządzenia może
m
prow
wadzić do o
obrażeń cia
ała.
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9. Nig
gdy nie otw
wierać obudowy, abyy uniknąć poważnych
p
h obrażeń cciała. W ra
azie
wyystąpienia problemów
w należy skkontaktowa
ać się z lok
kalnym sprrzedawcą, od
któ
órego zaku
upiono urzą
ądzenie lub
b zadzwon
nić na infolinię firmy eednet.
10. Ab
by nie doprrowadzić do porażen ia prądem lub zwarcia, nie używ
ywać urząd
dzenia
zu
uszkodzonym przewo
odem zasillającym.
11. Tacckę na ścin
nki i mecha
anizm tnąccy należy czyścić
c
prz
zy pomocy szmatki le
ekko
naw
wilżonej wo
odą z doda
atkiem łago
odnego śro
odka czysz
zczącego. Aby uniknąć
uszzkodzeń, nie
n wtryskiw
wać wody b
bezpośred
dnio do szc
czeliny wejśściowej
.
12. Przzed rozpocczęciem ko
orzystania z urządzen
nia należy zapoznać się z instru
ukcją
obssługi
13. Tylkko do użytkku w pomies
szczeniach..

Przyg
gotowyw
wanie niszczarki d
dokumen
ntów do pracy:
1. Należy do
obrze przym
mocować n
niszczarkę
ę do kosza na ścinki. W trakcie
e
wykonyw
wania tej cz
zynności należy uw
ważać, aby
y palce niee utknęły
pomiędzy
y górną krrawędzią k
kosza na ścinki
ś
a niiszczarką..
2. Należy up
pewnić się, że niszcza
arka zosta
ała odpowie
ednio przyymocowana
a do
kosza.
3. Wtyczkę zasilającą
z
należy pod
dłączyć do standardo
owego gniaazdka prąd
du
zmiennego o napięc
ciu 230-240
0 V.

Uruch
hamianie
e niszcza
arki:
Wa
ażna uwa
aga:
Nin
niejsze urzządzenie jest
j
przez naczone wyłącznie
w
do prywaatnego użytku w
zam
mkniętych
h pomiesz
zczeniach . Czas nieprzerwan
nej pracyy urządzen
nia nie
pow
winien przzekraczać
ć 2 minut. Niniejsza
a niszczarrka nie jesst przezna
aczona
do użytku komercyjn
k
nego orazz do sto
osowania na zewnąątrz budy
ynków.
eprawidłow
wa obsłu
uga urząd
dzenia wiiąże się z ryzykieem wystą
ąpienia
Nie
nie
eszczęśliw
wych wypa
adków.
Suwakk jest umieszczony na
a wierzchn
niej części urządzenia i może zzostać
przesu
unięty na je
edną z trze
ech (3) pozzycji.
1. Po
ozycja „AU
UTO“:
Nisszczenie ro
ozpocznie się autom
matycznie, gdy
g tylko papier
p
do zzniszczenia
a
zostanie umiieszczony w szczelin
nie wejściow
wej. Po za
akończeniuu niszczenia
urzządzenie wyłączy
w
się
ę automatyycznie.
2. Po
ozycja „RE
EV“:
Ussuwanie za
akleszczon
nego papie ru. Aby usunąć papie
er zakleszcczony pom
między
osttrzami tnąccymi, należ
ży zmienićć kierunek działania mechanizm
m
mu tnącego
o przed
zakończeniem cyklu prracy. Gdy d
do szczelin
ny wejściow
wej wsunięęto zbyt du
użo
pa
apieru, co znacząco
z
spowolniło
s
działanie urządzenia
u
a, oraz w ra
razie
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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:
Wielkość ścinków:
Wydajność niszczarki:
Szerokość szczeliny:
Napięcie wejściowe:
Wymiary:
Kosz na ścinki:
Poziom hałasu:

Na paski
7 mm (papier)
5 arkuszy papieru DIN A4 (80 g/m2)
218 mm
Prąd zmienny 230-240 V, 50 Hz, 0,6 A
321 x 141 x 275 mm
Pojemność ok. 7 l
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.
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