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Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dobrze 
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. W szczególności 
należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na 
przyszłość i dołączyć do urządzenia podczas przekazywania 
nowemu właścicielowi. 
 

Ostrzeżenia: 
 

 

1. 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. 

2. Jeśli niszczarka nie jest wykorzystywana przez dłuższy czas, należy 
pozostawić suwak na pozycji „OFF“. 

3. Przed rozpoczęciem niszczenia papieru należy usunąć wszystkie spinacze 

 i zszywki. Mimo, iż urządzenie jest w stanie pociąć zszywki, nie jest to 
zalecane. 

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

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

6. Należy często opróżniać kosz na ścinki. 
7. Przed przenoszeniem, transportem i czyszczeniem niszczarki oraz 

opróżnianiem kosza na ścinki należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć 
je od zasilania. 

8. Nie pozostawiać niszczarki dokumentów bez nadzoru wówczas, gdy w pobliżu 

urządzenia przebywają dzieci  lub zwierzęta. 
9. Nie ciąć jednocześnie kart kredytowych, płyt CD/DVD i papieru. 
10. Nie używać urządzenia wówczas, gdy uszkodzony jest przewód zasilający. 
11. Tylko do użytku w pomieszczeniach. 
12. Niniejsze urządzenie to nie zabawka. Należy je chronić przed dostępem dzieci 

 i zwierząt. 
13. Aby jak najlepiej chronić urządzenie, zaleca się następujący tryb obsługi 

urządzenia: 2 minuty pracy, a następnie godzina przerwy. 

14. Nie rozpylać łatwopalnych gazów i olejów  na niszczarkę, ponieważ może 
to spowodować pożar. 



 - 3 - 

15. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją 

obsługi . 
 
 
Przygotowanie do obsługi: 
 
1. Umieść dostarczony razem z niszczarką kosz na ścinki płyt CD/DVD i kart 

kredytowych wewnątrz kosza na ścinki, zgodnie z pozycją krawędzi znajdującej 
się wewnątrz kosza na ścinki. 
 

2. Umieść niszczarkę na koszu na ścinki i dobrze przymocuj. Podczas mocowania 
niszczarki należy uważać, aby palce nie utknęły pomiędzy koszem na ścinki a 
niszczarką. 
 

3. Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka prądu zmiennego 220-240 
V. 

 
Obsługa niszczarki: 
 

Suwak główny jest umieszczony na wierzchniej części niszczarki. Suwak główny 
posiada trzy (3) ustawienia. 
  

1. Po wybraniu trybu „AUTO“ proces niszczenia rozpoczyna się automatycznie w 
momencie umieszczenia papieru, płyty lub karty kredytowej w szczelinie 
wejściowej. Podczas cięcia papierów nie należy jednocześnie niszczyć płyt 
CD/DVD lub kart kredytowych. Podczas ciecia płyt CD/DVD lub kart 
kredytowych nie należy jednocześnie niszczyć papierów. Niszczarka 
automatycznie zatrzyma się wówczas, gdy papier, płyta lub karta kredytowa 
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. Pozycja „OFF“ służy do odcinania zasilania niszczarki. Zaleca się stosowanie 
tego trybu podczas opróżniania kosza na ścinki oraz wówczas, gdy niszczarka 
nie jest używana przez dłuższy czas.  
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Wydajność niszczarki: 
 
Niszczarka tnąca w poprzek X7CD tnie jednocześnie dziesięć (7) arkuszy papieru w 
formacie A4 o gramaturze 80 g/m2, jedną płytę CD/DVD lub jedną kartę kredytową. 
Maksymalna szerokość arkuszu papieru to 220 mm. Podczas cięcia papierów o 
mniejszych wymiarach, np. kopert lub paragonów, należy umieścić je w środkowej 
części szczeliny wejściowej.  
 
 
 
Zabezpieczenie przed zakleszczeniem papieru i przeciążeniem 
niszczarki: 
 
Niszczarka tnąca w poprzek X7CD jest wyposażona w zabezpieczenie przed 
przeciążeniem silnika. Standardowy, nieprzerwany cykl pracy niszczarki przy 
maksymalnej wydajności to 2 minuty. Zasilanie może zostać automatycznie 
odłączone w poniższych nietypowych sytuacjach: 
 
1. Nieprzerwana praca niszczarki tnącej papier do wydruków komputerowych, płyty 

CD/DVD lub karty kredytowe przy maksymalnej wydajności przez dłuższy czas, 
np. przez ponad 2 minuty bez przerw. 

 
2. Przekroczenie wydajności niszczarki np. poprzez jednoczesne wsunięcie więcej 

niż dziesięciu (7) 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 przewód zasilający od gniazdka prądu zmiennego w celu schłodzenia 

niszczarki. 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. 
Przesunąć suwak z powrotem na pozycję „Auto“ i jeśli jest to konieczne, 
oczyścić szczelinę wejściową z pozostałości zniszczonego papieru. Trzymać 
palce z dala od szczeliny wejściowej, aby uniknąć obrażeń. 
 

3. Gdy suwak główny znajduje się na pozycji „AUTO“, a szczelina wejściowa nie 
jest zablokowana, można wznowić normalną pracę niszczarki.  
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Specyfikacje:  
 
Rodzaj cięcia: W poprzek  
Wielkość ścinków: 4 x 45 mm 
Wydajność niszczarki: 7 arkuszy, 1 płyta CD/DVD lub 1 karta kredytowa 
Szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm przy wsuwaniu papieru 
Szerokość szczeliny na płyty 
CD/DVD: 

120mm  

Wejście: 220-240 V AC, 50 Hz 
Prędkość niszczenia: 2,3 m/min. (7 arkuszy) 
Pojemność kosza: 15 l 

 
 
Gwarancja 
 
Gwarancja wydawana na niniejsze urządzenie obejmuje 12 miesięcy od daty 
zakupu. Urządzenie zostało wyprodukowane z dbałością o szczegóły i dokładnie 
przetestowane przed wysłaniem. 
Należy zachować paragon/fakturę jako dowód zakupu. W sprawie reklamacji z 
tytułu gwarancji należy skontaktować się telefonicznie z Działem obsługi klienta 
firmy ednet. 
 
 
Uwaga 

Gwarancja obejmuje jedynie reklamacje dotyczące defektów materiałowych i 
produkcyjnych, nie obejmuje natomiast uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu, długotrwałego użycia oraz uszkodzeń elementów drobnych, np. 
przycisków lub baterii. 
Produkt ten jest przeznaczony jedynie do użytku domowego, nie do użytku 
komercyjnego. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwej 
obsługi urządzenia, posługiwania się urządzeniem przy użyciu nadmiernej siły 
lub zmian w mechanizmie wewnętrznym urządzenia, które nie zostały 
wprowadzone przez autoryzowany serwis. 
Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie ogranicza ustawowych praw 
kupującego. Okres obowiązywania gwarancji nie ulega przedłużeniu w wyniku 
napraw objętych gwarancją. To samo dotyczy wymiany i naprawy części 
urządzenia.  

 
 


