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1 U ytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem, gwarancja

Sprawdzi  na tabliczce znamionowej z ty u 
urz dzenia, do jakiej szeroko ci ci cia i 
na jakie napi cie zasilaj ce zaprojektowa-
no niszczark  dokumentów i post powa  
zgodnie z odpowiednimi punktami instrukcji 
obs ugi.

Wytrzyma y mechanizm tn cy jest odporny 
na zszywki i spinacze biurowe.

2 Wskazówki bezpiecze stwa
KlasyÞ kacja

Wskazówka bez-
piecze stwa

Obja nienie

 OSTRZE E-
NIE

Zlekcewa enie 
ostrze enia mo e 
doprowadzi  do 
obra e  zagra aj -
cych yciu i zdrowiu.

Uwaga Zlekcewa enie 
wskazówki mo e 
doprowadzi  do 
powstania szkód 
materialnych.

Przed uruchomieniem maszyny 
przeczyta  instrukcj  obs ugi, 
przechowywa  instrukcj  do pó -

niejszego u ycia i przekaza  j  kolejnemu 
u ytkownikowi. Przestrzega  wszystkich 
informacji bezpiecze stwa umieszczonych 
na niszczarce dokumentów!

OSTRZE ENIE
Zagro enie dla dzieci i innych 

osób!

Urz dzenia nie mog  obs ugiwa  
osoby (w tym dzieci poni ej 14 lat) 
o ograniczonych zdolno ciach 
Þ zycznych, organoleptycznych 
i umys owych, niedostatecznym 

do wiadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, 
chyba e s  one nadzorowane przez w a-
ciw  osob  odpowiedzialn  za ich bezpie-

cze stwo lub otrzyma y od niej instrukcje o 
tym, w jaki sposób urz dzenie nale y ob-
s ugiwa . Dzieci nale y nadzorowa  w celu 
upewnienia si , e urz dzenie nie jest wy-
korzystywane do zabawy, Nie pozostawia  
bez nadzoru w czonej niszczarki dokumen-
tów.

Niszczarka dokumentów przeznaczona jest 
wy cznie do niszczenia papieru. Zale nie 
od sposobu ci cia mo liwe jest oprócz tego 
niszczenie niewielkich ilo ci nast puj cych 
materia ów:

Wskazówka: Niszczarki dokumentów z 
mechanizmem tn cym cinki papieru s  do-
st pne równie  opcjonalnie z urz dzeniem 
do automatycznego smarowania mechani-
zmu tn cego. Nale y przestrzega  za czo-
nej dokumentacji olejarki, je li maszyna jest 
w ni  wyposa ona.

Okres r kojmi na niszczark  dokumentów 
wynosi 2 lata. Na walce no owe ze stali jed-
nolitej b d ce elementami niszczarki doku-
mentów HSM istnieje gwarancja niezale na 
od r kojmi (HSM Lifetime Warranty), która 
obowi zuje w ca ym okresie ycia urz -
dzenia. Zu ycie, szkody wywo ane przez 
nieprawid ow  obs ug  oraz niedozwolone 
ingerencje osób trzecich nie podlegaj  gwa-
rancji ani r kojmi.

Rozmiar ci cia (mm) 3,9 1,9x15 3,9x30

Karty kredytowe

P yty CD
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OSTRZE ENIE
Niebezpieczne napi cie zasilaj ce!

Nieprawid owe obchodzenie si  z 
urz dzeniem mo e doprowadzi  

do pora enia pr dem elektrycznym.

– Przed pod czeniem wtyczki sieciowej 

sprawdzi , czy napi cie i cz stotliwo  

sieci elektrycznej zgadzaj  si  z parame-

trami podanymi na tabliczce znamionowej.

– Nale y zapewni  atwy dost p do wtyczki 

sieciowej.

– Chroni  niszczark  dokumentów przed 

kontaktem z wod . Nie zanurza  w wo-

dzie ani przewodu zasilaj cego, ani 

wtyczki sieciowej.

– Nigdy nie dotyka  wtyczki sieciowej mo-

krymi r koma.

– Nie wyci gn  wtyczki sieciowej z gniaz-

da wtykowego, ci gn c za przewód zasi-

laj cy, lecz zawsze trzymaj c za wtyczk  

sieciow .

– Urz dzenie nale y u ytkowa  wy czenie 

w pomieszczeniach suchych. Nie nale y 

go u ytkowa  w pomieszczeniach wilgot-

nych ani w czasie deszczu.

Urz dzenie i przewód nale y 

regularnie sprawdza  po wzgl -

dem uszkodze . W razie uszko-

dzenia lub nieprawid owego dzia-

ania oraz przed przemieszczeniem lub 

czyszczeniem niszczark  dokumentów 

nale y wy czy  i wyci gn  wtyczk  

sieciow  z gniazda wtykowego.

– Urz dzenie, wtyczk  sieciow  i prze-

wód zasilaj cy nale y trzyma  z dala 

od otwartego p omienia i gor cych po-

wierzchni. Otwory wentylacyjne musz  

by  odkryte i nale y zapewni  minimalny 

odst p 5 cm od ciany lub mebli.

Prace serwisowe mo e wykony-

wa  tylko personel serwisowy 

HSM i technicy serwisowi naszych 

partnerów kontraktowych.

 Adresy punktów serwisowych, 

patrz strona 72.

Uwaga Niebezpiecze stwo w wyniku 

nieprawid owego u ytkowania

Urz dzenie nale y u ytkowa  wy cznie 

zgodnie z danymi zawartymi w rozdziale 

„U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem“.

OSTRZE ENIE
Niebezpiecze stwo obra e  

cia a!

Nigdy nie wk ada  r k w szczelin  

doprowadzania papieru.

Niebezpiecze stwo zranienia w 

wyniku wci gni cia!

D ugie w osy, lu n  odzie , krawa-

ty, szale, naszyjniki, bransolety itp. 

zabezpieczy  przed dostaniem si  

do strefy szczeliny doprowadzania 

papieru. Nie niszczy  materia ów 

maj cych tendencj  do tworzenia 

zap tle , np. ta my, sznurki, folia 

z tworzywa sztucznego itd.

Niebezpiecze stwo zranienia w wyniku 

odprysków!

Podczas niszczenia twardych kart kredyto-

wych, dysków CD lub dyskietek nosi  okula-

ry ochronne.
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3 Schemat pogl dowy 5 Uruchamianie
• Otworzy  drzwiczki niszczarki dokumen-

tów.

• Wyj  ram  (A) i worek na cinki.

• W o y  worek na cinki w ram  i zawin  

ok. 20 cm jego górnej kraw dzi.

A

• Ponownie wsun  ram  (pa k B zwró-

cony w kierunku przodu szafki) w szyny 

prowadz ce.

B

• Zamkn  drzwiczki niszczarki dokumentów.

• W o y  wtyczk  sieciow  do prawid owo 

zainstalowanego gniazda wtykowego.

1 2 3 4 5 6
HSM GmbH + Co. KG
Austrasse 1-9
88699 Frickingen / Germany

4 Zakres dostawy
• Niszczarka dokumentów, w stanie gotowym 

do pod czenia, zapakowana w karton

• 5 worków na odpady papierowe

• 1 butelka (50 ml) specjalnego oleju do 

zespo u tn cego (tylko przy szatkowaniu 

w cinku)

• Instrukcja obs ugi

Osprz t
• Pólka dla formularzy ci g ych, które zosta-

j  doprowadzane bezpo rednio ze sterty

nr zamów. 1.442.050.051

• 10 worków na odpady papierowe

nr zamów. 1.410.995.100

• Butelka specjalnego oleju (250 ml)

nr zamów. 1.235.997.403

Adresy punktów serwisowych, patrz strona 72.

1 Drzwi

2 Otwór podajnika

3 Informacje bezpiecze stwa

4 Wska nik wietlny

  Niszczarka dokumentów jest gotowa do 

pracy.

  Przepe nienie pojemnika na cinki /Kon-

takt w drzwiach przerwany

5 Prze cznik wahad owy

 : w czanie

 : wy czanie, cofanie

6 Tabliczka znamionowa
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7 Usuwanie zak óce6 Obs uga
OSTRZE ENIE
Przed w czeniem maszyny nale-

y si  upewni , czy uwzgl dniono 

wszystkie wskazówki bezpiecze stwa

Wy czanie niszczarki dokumentów

• Nacisn  prze cznik wahad owy .

 Prze cznik przeskakuje w po o-

enie zerowe.

Niszczenie p yt CD i kart kredytowych 
(patrz „U ytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem”)

OSTRZE ENIE
Zale nie od rodzaju materia u, pod-

czas niszczenia p yt CD mo e doj  

do powstawania odprysków. Z tego 

powodu nale y nosi  okulary ochronne.

Wk ada  p yty CD / karty kredytowe po 

rodku otworu podajnika.

W czanie niszczarki dokumentów

• Nacisn  prze cznik wahad owy .

Wy cznik wahad owy zaz bia 

si  w zapadk .

 wieci si  zielona dioda LED.

 Niszczarka dokumentów jest 

gotowa do pracy.

Niszczenie papieru

• Wprowadzi  papier do otwo-

ru podajnika papieru (maksy-

malna liczba arkuszy, patrz 

„Dane techniczne“).

 Proces szatkowania jest uru-

chamiany przez fotokomórk .

  Papier zostanie wci gni ty 

do mechanizmu tn cego i 

nast pnie zniszczony.

 Ok. 3 s po pierwszym wci gni ciu papie-

ru mechanizm tn cy wy cza si  automa-

tycznie i przechodzi ponownie w stan czu-

wania (standby). Przepe nienie pojemnika na cinki

wieci si  czerwona dioda LED.

 Urz dzenie do niszczenia doku-

mentów wy cza si .

Uwaga Pe ny pojemnik na cinki na-

le y opró ni , gdy  wielokrotne dociskanie 

cinek mo e spowodowa  uszkodzenie 

mechanizmu tn cego.

• Nacisn  prze cznik wahad owy .

• Wyj  pe ny worek do poci tego 

papieru i na o y  nowy worek.

Kontakt w drzwiach przerwany

wieci si  czerwona dioda LED.

 Urz dzenie do niszczenia doku-

mentów wy cza si .

• Sprawdzi , czy drzwi przednie 

zosta y poprawnie zamkni te.

Zakleszczenie papieru
Wprowadzono za du o papieru na raz.

wieci si  czerwona dioda LED.

Mechanizm tn cy przesuwa si  

samoczynnie wstecz przez ok. 2 s.

 Papier jest wysuwany.

Uwaga

Prze cznika wahad owego nie prze cza  

na przemian do przodu  – do ty u (  - ). 

Mo e to doprowadzi  do uszkodzenia me-

chanizmu tn cego.

• Wyci gn  papier z otworu po-
dajnika papieru. Je eli papier 
znajduje si  zbyt g boko i nie 
mo na go wyj :
kilkakrotnie krótko nacisn  prze-

cznik wahad owy . Zapora 
wietlna musi by  wolna.

• Potwierdzi  zak ócenie przez 

wy czenie i ponowne w czenie 

maszyny.

• Zmniejszy  o po ow  grubo  

warstwy papieru.

• Nacisn  prze cznik wahad owy .
• Nast pnie wk ada  papier poje-

dynczo.
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OSTRZE ENIE
Niebezpieczne napi cie zasila-

j ce!

Przed czyszczeniem niszczark  

dokumentów nale y wy czy  i wyci gn  

wtyczk  sieciow  z gniazda wtykowego.

Czy ci  urz dzenie tylko przy u yciu mi k-

kiej ciereczki z dodatkiem agodnego roz-

tworu wody z myd em. Uwa a  przy tym, 

aby do wn trza urz dzenia nie wnikn a 

woda.

9 Usuwanie odpadów / recykling
Stare urz dzenia elektryczne i 

elektroniczne zawieraj  cz sto 

jeszcze warto ciowe materia y, 

jednak e równie  substancje 

szkodliwe, które by y niezb dne 

do prawid owego funkcjonowania i 

zachowania bezpiecze stwa. W przypadku 

niew a ciwego usuwania odpadów lub ich 

u ytkowania mog  by  one szkodliwe dla 

zdrowia ludzi oraz dla rodowiska. Nie nale-

y nigdy wrzuca  starych urz dze  do po-

zosta ych odpadów. Nale y przestrzega  

aktualnie obowi zuj cych przepisów i korzy-

sta  z punktów zbiorczych s u cych do 

zwrotu i utylizacji starych urz dze  elek-

trycznych i elektronicznych. Wszystkie opa-

kowania powinny zosta  poddane przyja-

znemu dla rodowiska unieszkodliwieniu. 

8 Czyszczenie i konserwacja

W razie spadku wydajno-

ci ci cia, wzrostu pozio-

mu szumów lub po ka -

dym opró nieniu pojemni-

ka na cinki nale y naoli-

wi  mechanizm tn cy (tylko przy szatkowa-

niu w cinku):

• Spryska  specjalnym olejem walce no o-

we na ca ej szeroko ci otworu podajnika 

papieru.

• W czy  ruch wstecz ( ) mechanizmu 

tn cego bez papieru.

Zator papieru i cinki s  usuwane.

Sprawdzi  dzia anie wy cznika drzwi:

OSTRZE ENIE
W razie stwierdzenia odchy ek od 

opisanego poni ej dzia ania nale-

y wy czy  niszczark  dokumen-

tów, wyci gn  wtyczk  sieciow  i powiado-

mi  personel serwisowy.

• Pod czy  wtyczk  sieciow  i w czy  

niszczark  dokumentów.

• Wprowadzi  arkusz papieru i otworzy  

drzwi frontowe podczas wci gania papie-

ru.

 Mechanizm tn cy musi si  natychmiast 

wy czy  i musi si  wieci  lampka kon-

trolna „Drzwi otwarte”.

• Zamkn  drzwi.

 Mechanizm tn cy nie mo e si  jeszcze 

uruchomi .

W razie wyst pienia innych zak óce  prosi-

my sprawdzi  przed powiadomieniem na-

szego dzia u serwisowego:

– czy silnik nie zosta  przeci ony.

Przed ponownym uruchomieniem nisz-

czarki dokumentów poczeka  ok. 

15 - 20 min, a  urz dzenie przestygnie.

– czy zapora wietlna jest zanieczyszczona 

py em papierowym.

Wyczy ci  zapor  wietln  w podajniku 

papieru przy u yciu suchego p dzelka 

lub szmatki.

• Wyci gn  papier z otworu podajnika. 

Zapora wietlna musi by  wolna.

• Wy czy  i ponownie w czy  urz dzenie.

 Po wprowadzeniu papieru uruchamia si  

mechanizm tn cy.



8   Classic 386.2 09/2011

polski

10 Dane techniczne

* Maksymalna liczba arkuszy (DIN A4, 70 g/m² lub 80 g/m²), w o onych krótszym bokiem, która zostanie przeci ta za 

jednym razem. Podane dane dotycz ce wydajno ci okre la si  dla nowego naoliwionego zespo u tn cego i zimnego 

silnika. W przypadku s abszego napi cia zasilaj cego lub innej cz stotliwo ci zasilania ni  podana wydajno  ci cia 

arkuszy mo e by  mniejsza, a szum w czasie pracy wi kszy. Wydajno  ci cia arkuszy uzale niona jest od struktury 

i w a ciwo ci papieru oraz sposobu wprowadzania. Dane dotycz ce wydajno ci (80 g/m²) s  warto ciami obliczonymi.

Rodzaj ci cia Ci cie w paski Ci cie w cinki

Rozmiar ci cia (mm) 3,9 3,9 x 30 1,9 x 15

Rozmiar ci cia DIN 32757 – 1 2 3 4

Przepustowo * (arkuszy), DIN A4 70 g/m2

 80 g/m2

22 - 23

17 - 18

14 - 16

11 - 13

12 - 14

9 - 11

Pr dko  szatkowania 120 mm/s 135 mm/s 130 mm/s

Ci ar 33 kg 35 kg

Emisja szumów (bieg ja owy/pe ne obci enie) 60 dB(A) / 64 dB(A) 62 dB(A) / 64 - 70 dB(A)

Szeroko  robocza ci cia 386 mm

Przy cze elektryczne 230 V, 50 Hz

100 V, 50/60 Hz – 115 V, 60 Hz

Moc przy maksymalnej liczbie arkuszy 670 W

Tryb pracy praca ci g a

Warunki otoczenia podczas pracy:
Temperatura

Wzgl dna wilgotno  powietrza

Wysoko  n.p.m.

od -10 °C do +40 °C

maks. 90 %, nieskondensowane

maks. 2 000 m

Wymiary  szer. x g b. x wys. (mm) 548 x 412 x 860

Pojemno  worka na odpady 116 l

Zastosowane normy i specyÞ kacje techniczne:

• EN 55014-1:2006 • EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001
• EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-4-4:2004
• EN 61000-3-2:2006 • EN 61000-4-5:2006
• EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 • EN 61000-4-6:2007
• EN 13849-1:2008 • EN 61000-4-11:2004
• EN 62233:2008 • EN 60950-1:2006 +A11:2009

Deklaracja o zgodno ci z normami WE

Producent HSM GmbH + Co. KG, Austraße 1 - 9, D-88699 Frickingen o wiadcza niniejszym, e opisana poni ej
niszczarka dokumentów HSM Classic 386.2 
ze wzgl du na jej koncepcj  i budow  w wersji wprowadzonej przez producenta w obieg odpowiada zasadniczym 
wymogom bezpiecze stwa i zdrowotnym wymienionych poni ej dyrektyw WE:

Dyrektywa niskiego napi cia 2006 / 95 / WE
Dyrektywa kompatybilno ci elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE

Frickingen, 01.03.2010
   Rolf Gasteier - Kierownik  ds. technicznych

Kontrola typu maszyny pod k tem zgodno ci z wymaganiami dyrektyw WE zosta a przeprowadzona przez: 
TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln/Germany
Instytucja ta jest w a ciwym organem kontrolnym w my l dyrektyw WE.


