
 

 
 

Niszczarka tnąca w poprzek X5 
 

 
Instrukcja obsługi 

91606 

 

Ostrzeżenia 

 
1. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia należy 

niezwłocznie wyłączyć niszczarkę i odłączyć ją od źródła prądu. 
2. Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci. Projekt 

urządzenia i zabezpieczenia powstały z uwzględnieniem wzrostu 
osób dorosłych, w związku z czym niszczarka może być w 
bezpieczny sposób obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe. 

3. Nie wkładać dłoni i palców do wnętrza szczeliny wejściowej niszczarki, 
ponieważ może to prowadzić do poważnych obrażeń ciała. 

4. Należy zadbać o to, aby luźne części ubrań, krawaty, biżuteria, 
włosy i inne niewielkie obiekty trzymać z dala od szczeliny 
wejściowej w celu uniknięcia obrażeń ciała. 

5. Przed rozpoczęciem niszczenia papieru należy usunąć wszystkie 
spinacze i zszywki. Mimo, iż urządzenie jest w stanie pociąć 
zszywki, nie jest to zalecane. 

6. Nie zanurzać niszczarki, przewodu lub wtyczki zasilającej w 
cieczach. Nie rozpryskiwać aerozolu w pobliżu urządzenia. 

7. Nieprzerwane niszczenie papieru do wydruków komputerowych nie 
powinno przekraczać 2 minut. Wówczas, gdy wymagana jest 
nieprzerwana praca urządzenia, zaleca się, aby niszczarka 
pracowała w cyklach trwających 2 minuty, pomiędzy którymi należy 
wprowadzić przerwy trwające 60 minut w celu schłodzenia silnika 
niszczarki. 

8. Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, 
które jest łatwo dostępne. 

9. Przed przenoszeniem i czyszczeniem niszczarki oraz opróżnianiem 
kosza na ścinki należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je 
od zasilania. 

10. Maksymalna liczba arkuszy papieru, które mogą być jednocześnie 
pocięte to 5 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2. Papier o 
większej gramaturze należy niszczyć pojedynczo. 

11. Należy często opróżniać kosz na ścinki. 



Przygotowanie do obsługi 
1. Umieść niszczarkę na koszu na ścinki i dobrze przymocuj.  
2. Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka 230-240 V 
3. Umieść suwak główny na pozycji „AUTO“ 

Obsługa niszczarki 
Urządzenie działa w czterech trybach: 
1. Po wybraniu trybu „AUTO“ proces niszczenia rozpoczyna się 

automatycznie w momencie umieszczenia papieru w szczelinie 
wejściowej. Niszczarka automatycznie zatrzyma się wówczas, gdy 
papier przejdzie całą drogę we wnętrzu niszczarki. 

2. Tryb „REV“ jest wykorzystywany do usuwania zakleszczonego 
papieru i polega na odwróceniu kierunku obrotu niszczarki przed 
zakończeniem cyklu, co umożliwia oczyszczenie ostrzy z 
pozostałego papieru. 

3. Przesunięcie suwaka na pozycję „OFF“ jest zalecane podczas 
opróżniania kosza na ścinki oraz wówczas, gdy niszczarka nie jest 
używana przez dłuższy czas. 

4. Przycisk „Clear“: W trybie „AUTO“ naciśnij przycisk „Clear“, aby 
usunąć zakleszczony papier. 
 

Wydajność niszczarki 
Niszczarka tnąca w poprzez X5 jednorazowo tnie 5 arkuszy papieru o 
maksymalnej szerokości 220 mm. Podczas cięcia papierów o 
mniejszych wymiarach, np. kopert lub wydruków z rachunków 
bankowych, należy umieścić je w środkowej części szczeliny 
wejściowej. 
 

Zabezpieczenie przed zakleszczeniem papieru i 
przeciążeniem niszczarki 
Niszczarka tnąca w poprzek X5 jest wyposażona w 
zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Standardowy czas 
pracy niszczarki przy maksymalnej wydajności to 2 minuty, po 
których powinna nastąpić co najmniej 60 minutowa przerwa. 
Zasilanie może zostać automatycznie odłączone w poniższych 
nietypowych sytuacjach: 
 
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 lub wsuwanie papieru do 
szczeliny wejściowej pod kątem innym niż kąt prosty. 
 

W obu nietypowych wypadkach może dojść do włączenia 
automatycznego zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, co 
spowoduje przerwanie dostarczania zasilania do urządzenia. 
Wówczas należy: 
 
1. Odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka prądu zmiennego oraz 

odczekać co najmniej 60 minut, aż do ponownego uruchomienia 
zabezpieczenia przed przeciążeniem. Oderwać lub odciąć 
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“. Wyciągnąć papier, 
który utkwił pomiędzy ostrzami. W razie konieczności przesunąć 
suwak z powrotem na pozycję „Auto“. 

3. Gdy suwak znajduje się na pozycji „AUTO“, a szczelina wejściowa 
nie jest zablokowana, można wznowić normalną pracę niszczarki. 

  



Czyszczenie głowicy tnącej 
Podczas niszczenia włóknistego papieru może dojść do zablokowania 
mechanizmu tnącego. Aby oczyścić mechanizm tnący z resztek papieru, 
przesuń suwak z pozycji „CLEAR“ na pozycję „REV“ i z powrotem 2-3 razy. 

 

Specyfikacje 
Rodzaj cięcia:  W poprzek 
Wielkość ścinków:  4 x 40 mm 
Wydajność niszczarki:  5 arkuszy 
Szerokość szczeliny 
wejściowej:  

220 mm 

Wejście:  230-240 V/50 Hz; 1,0 A 
Wymiary niszczarki:  315 (dł.) x 185 (szer.) x 410 (wys.) mm 
Pojemność kosza:  10 l 
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