
 
 

 
 

Niszczarka X10 CD 

z wydzieloną częścią do cięcia płyt CD/DVD i kart kredytowych 

 
Instrukcja obsługi 

91608 
 

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić jednoczesne 
cięcie/niszczenie maksymalne 10 arkuszy papieru (bez zszywek). Korzystanie z urządzenia w 
celu innym niż powyższy jest uznawane za nieprawidłowe użycie i skutkuje utratą ważności 
rozszerzonej gwarancji oraz zagraża bezpieczeństwu użytkownika. Urządzenie nie służy do 
cięcia papieru laminowanego lub koszulek na dokumenty z tworzywa sztucznego. 
Wykorzystanie urządzenia do cięcia tychże materiałów spowoduje nienaprawialne szkody. 
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Zasady bezpieczeństwa: 
 

 
 

 Ostrzeżenie: 
 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi 

instrukcjami dotyczącymi obsługi oraz należy zachować je na przyszłość. 
 Aby uniknąć obrażeń, długie i/lub lekkie obiekty, takie jak części ubrań (szale, 

krawaty itp.), biżuteria (naszyjniki, bransoletki itp.) oraz długie włosy należy 
trzymać z dala od szczeliny, w którą wsuwany jest papier do zniszczenia. 

 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je całkowicie 
wyłączyć i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 

 Nie wkładać rąk i palców do szczeliny wejściowej, ponieważ grozi to poważnymi 
obrażeniami. 

 Urządzenie należy chronić przed kontaktem z cieczami. Nie należy rozpryskiwać 
łatwopalnych cieczy, sprężonego powietrza lub innych gazów na urządzenie lub do 
wnętrza urządzenia, gdyż mogłoby to spowodować zapłon. 

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

 W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia należy 
niezwłocznie je wyłączyć i odłączyć od gniazdka elektrycznego. Urządzenie 
powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego sprzedawcę lub pracownika 
działu obsługi klienta. 

 Nie używać urządzenia wówczas, gdy uszkodzony jest przewód zasilający. 
 Należy regularnie opróżniać kosz na ścinki. 
 Nie pozostawiać niszczarki bez nadzoru zwłaszcza wówczas, gdy w pobliżu 

urządzenia przebywają dzieci lub zwierzęta. Niniejsze urządzenie to nie zabawka, 
należy zatem umieścić je poza zasięgiem dzieci i zwierząt. 

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. 
 Urządzenie należy ulokować jak najbliżej źródła zasilania w razie awarii. Nie 

używać przedłużacza do podłączania urządzenia, jeśli nie jest to konieczne. 
 Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do cięcia arkuszy papieru w formacie 

DIN A4 (80 g/m²). Większe arkusze papieru należy złożyć lub pociąć aż do 
uzyskania formatu A4 lub mniejszego. 

 Aby uniknąć przeciążenia urządzenia, nie przekraczać maksymalnej liczby arkuszy, 
które urządzenie może jednocześnie pociąć. 

 Nie wkładać opakowań z tworzyw sztucznych lub pasków z metalu do mechanizmu 
tnącego, ponieważ materiały tego typu mogą uszkodzić ostrza. 

 Przed włożeniem papieru do niszczarki należy usunąć wszystkie spinacze i zszywki. 
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Przygotowanie niszczarki do obsługi: 
 
1. Umieść urządzenie na płaskiej, gładkiej powierzchni. 
2. Upewnij się, że urządzenie zostało umieszczone z dala od grzejników lub innych źródeł ciepła. 
3. Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników gniazdek, jeśli nie jest to konieczne. Zaleca się 

podłączenie urządzenia bezpośrednio do gniazdka ściennego za pomocą przewodu 
zasilającego (zgodnego ze specyfikacjami technicznymi urządzenia). 

4. Umieść niszczarkę nad koszem na papierowe ścinki oraz przymocuj, uważając jednocześnie, 
aby palce nie utknęły pomiędzy górną częścią kosza a elementem mocującym niszczarki. 

5. Podłącz wtyczkę zasilającą do standardowego gniazdka prądu zmiennego o napięciu 220-240 V. 
 

Ważna uwaga: 
Urządzenie jest wyposażone w mechanizm zwalniający, który wstrzymuje pracę urządzenia 
wówczas, gdy nie jest ono odpowiednio przymocowane do kosza na papierowe ścinki. 
Niszczarka musi zostać przymocowana do brzegu kosza na papierowe ścinki w taki sposób, aby 
wypustki kosza zatrzasnęły się na niszczarce, umożliwiając tym samym obsługę urządzenia. Jeśli 
niszczarka nie została odpowiednio przytwierdzona, przymocuj ją ponownie lub zmień jej 
pozycję na koszu na papierowe ścinki i dociśnij aż do usłyszenia cichego kliknięcia. 

 
Obsługa niszczarki: 
 
Suwak jest umieszczony na wierzchniej części urządzenia i może zostać przesunięty na jedną z 
trzech (3) pozycji. 
 
1. Pozycja „AUTO“: niszczenie rozpocznie się automatycznie, gdy tylko papier, płyta CD/DVD 

lub karta kredytowa zostaną umieszczone w odpowiedniej szczelinie wejściowej. Nie 
wkładać płyt CD/DVD lub kart kredytowych do szczeliny wejściowej podczas niszczenia 
papieru, ponieważ urządzenie nie jest przystosowane do jednoczesnego cięcia papieru i 
płyt CD/DVD lub kart kredytowych. Niszczarka zatrzyma się automatycznie wówczas, gdy 
wybrany materiał do zniszczenia przejdzie całą drogę we wnętrzu niszczarki. 

 
2. Tryb „REV“ jest wykorzystywany do usuwania zakleszczonego papieru. Tryb ten polega na 

zmianie kierunku działania mechanizmu tnącego przed zakończeniem cyklu pracy, co 
umożliwia usunięcie papieru zakleszczonego pomiędzy ostrzami. Suwak należy przesunąć 
na pozycję „REV“ wówczas, gdy do szczeliny wejściowej niechcący wsunięto zbyt dużo 
papieru, co znacząco spowolniło działanie urządzenia. 

 
3. Suwak należy przesunąć na pozycję „OFF“ wówczas, gdy użytkownik chce opróżnić kosz na 

papierowe ścinki lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Po przesunięciu 
suwaka na pozycję „OFF“ należy odłączyć urządzenie od zasilania. 

 
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku w 
pomieszczeniach. Czas nieprzerwanej pracy urządzenia nie powinien przekraczać 2 minut. 
Niniejsza niszczarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego oraz do stosowania na 
zewnątrz budynków. 
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Wydajność niszczarki: 
Niszczarka 91608 jednorazowo tnie maksymalnie 10 arkuszy papieru (DIN A4, 80 g/m²). 
Szerokość arkusza papieru nie może przekraczać 22 cm. Podczas cięcia papierów o mniejszych 
wymiarach, np. kopert lub wydruków z rachunków bankowych, należy umieścić je w środkowej 
części szczeliny wejściowej. Nigdy nie należy wsuwać do mechanizmu tnącego większej liczby 
arkuszy papieru niż maksymalna, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 
 
Wydzielona część do cięcia płyt CD/DVD i kart kredytowych: 
Niniejsza niszczarka jest wyposażona w wydzieloną część do cięcia płyt CD/DVD oraz kart 
kredytowych. Płyty CD/DVD są rozcinane na 3 kawałki. Podczas wsuwania płyt CD/DVD do 
urządzenia należy zachować odpowiednią odległość od niszczarki z uwagi na fakt, iż podczas 
cięcia tego typu materiałów istnieje ryzyko powstania odłamków. Pocięty materiał jest 
gromadzony w oddzielnym koszu, co ułatwia przyjazną środowisku utylizację ścinków. 
 
Obsługa urządzenia: 
Przesuń suwak w przedniej części urządzenia na pozycję „AUTO“. Urządzenie jest gotowe do 
obsługi. 
 
Cięcie papieru 
Wsuń w szczelinę wejściową maksymalnie 10 arkuszy papieru (o gramaturze 80 g/m²) 
ustawionych pionowo. Czujniki wykryją wsuwany papier, co spowoduje uruchomienie 
mechanizmu tnącego i automatyczne wciągnięcie papieru. Praca urządzenia zakończy się 
wówczas, gdy w mechanizmie tnącym nie będzie już papieru to zniszczenia. 
 
Przeciążenie: 
Jeśli użytkownik wsunie jednorazowo zbyt dużo papieru, praca mechanizmu tnącego zostanie 
wstrzymana. W takim wypadku należy przesunąć suwak na pozycję „REV“ w celu usunięcia 
papieru. Zmniejsz ilość wsuwanego papieru i spróbuj ponownie. 
 
Przegrzanie: 
Jeśli przekroczony zostanie maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia, który wynosi 
2 minuty, wówczas może dojść do przegrzania silnika. W takim wypadku praca mechanizmu 
tnącego zostanie wstrzymana. Zasilanie napędu zostanie automatycznie odłączone do czasu, 
gdy silnik zostanie odpowiednio schłodzony. W takiej sytuacji należy przesunąć suwak na 
pozycję „OFF“ w celu zapewnienia urządzeniu odpowiedniego czasu chłodzenia. Tylko 
odpowiednio schłodzone urządzenie może pracować bez przerw przez 2 minuty. Czas 
chłodzenia urządzenia i przygotowania do pracy przez 2 minuty wynosi 60 minut. 
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Usuwanie pozostałości papieru: 
Przesuń suwak na pozycję „OFF“ i odłącz od gniazdka zasilania. Zdejmij niszczarkę z kosza na 
ścinki, aby usunąć resztki papieru, które utknęły w mechanizmie tnącym. Ostrza niszczarki są 
bardzo ostre, a zatem czynność tę należy wykonywać wyjątkowo ostrożnie! Umieść ponownie 
niszczarkę na koszu na ścinki, podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania i włącz urządzenie. 
Urządzenie jest gotowe do pracy. 
 
Wyłączanie: 
Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy przesunąć suwak na pozycję „OFF“. 
 
Specyfikacje techniczne: 
Rodzaj cięcia: W poprzek 
Wymiary ścinków: 5 x 18 mm 
Wydajność niszczarki: 10 arkuszy 
Szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm 
Szerokość szczeliny na płyty CD/DVD: 120 mm 
Napięcie wejściowe: Prąd zmienny 230-240 V, 50 Hz, 1,2 A 
Prędkość niszczenia: 1,5 m/min. 
Kosz na papierowe ścinki: Pojemność ok. 21 l 
Stopień ochrony (DIN 66399-2): P4 
Poziom bezpieczeństwa (DIN32757): 4 
 
Deklaracja zgodności z poziomem bezpieczeństwa określonym w normie DIN 66399-2 
Oświadczamy, iż urządzenie spełnia wymagania klasy ochrony P-4 dotyczące niszczenia 
dokumentów określone w normie DIN 66399-2. 
 
 


