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kiW razie uszkodzenia lub niepra-

wid owego dzia ania oraz przed 
przemieszczeniem lub czyszcze-
niem niszczark  dokumentów 
nale y wy czy  i wyci gn  
wtyczk  sieciow  z gniazda wty-
kowego.

Prace serwisowe mo e wyko-
nywa  tylko personel serwisowy 
HSM i technicy serwisowi naszych 
partnerów kontraktowych.

• Nale y zapewni  atwy dost p do wtyczki 
sieciowej.

• Przed pod czeniem wtyczki sieciowej 
sprawdzi , czy napi cie i cz stotliwo  sieci 
elektrycznej zgadzaj  si  z parametrami 
podanymi na tabliczce znamionowej.

• Niszczark  dokumentów wolno ustawia  
tylko wewn trz pomieszcze , nie wolno jej 
ustawia  w pobli u grzejnika lub innego ró-
d a ciep a. Otwory wentylacyjne musz  by  
odkryte i nale y zapewni  minimalny odst p 
10 cm od ciany lub mebli. 

Urz dzenie jest przeznaczone wy cznie do 
niszczenia  dyskietek, p yt CD, kart kredyto-
wych i papieru. Solidny mechanizm tn cy jest 
odporny na zszywki i spinacze biurowe.

Okres r kojmi na niszczark  dokumentów 
wynosi 2 lata. Zu ycie, uszkodzenia spowodo-
wane niew a ciw  obs ug , naturalnym zu y-
ciem lub ingerencjami osób trzecich nie podle-
gaj  gwarancji.

1 U ytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem, gwarancja

• Przed uruchomieniem niszczarki dokumen-
tów nale y przeczyta  instrukcj  obs ugi i 
przechowywa  j  do pó niejszego u ytku.

• Przestrzega  wszystkich informacji bezpie-
cze stwa umieszczonych na niszczarce 
dokumentów!

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 , kra-
waty, szale, naszyjniki, bransolety 
itp. zabezpieczy  przed dostaniem 
si  do strefy szczeliny dopro-
wadzania papieru. Nie niszczy  
materia ów maj cych tendencj  
do tworzenia zap tle , np. ta my, 
sznurki, folia z tworzywa sztucz-
nego itd. 

Niebezpiecze stwo oparzenia! 
Nie u ywa  rodków czyszcz -
cych ani butelek aerozolowych 
zawieraj cych substancje palne - 
niebezpiecze stwo po aru.

Ustawi  niszczark  dokumentów 
tak, aby znajdowa a si  ona poza 
zasi giem dzieci. Stosowa  urz -
dzenie tylko w obecno ci osoby 
obs uguj cej.

2 Wskazówki bezpiecze stwa

3 Schemat pogl dowy

1 Pojemnik na cinki
2 Prze cznik suwakowy
3 Szczelina doprowadzania papieru
4 G owica mechanizmu tn cego
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Zakleszczenie papieru

• W przypadku w o enia zbyt du ej 
ilo ci materia u do niszczenia (np. 
2 p yty CD), niszczarka wy czy si  
automatycznie.

• Ustaw prze cznik w pozycji “REV”.

Po krótkim czasie ok. 2 s mechanizm tn cy 

zacznie pracowa  w trybie cofania i materia  

zostaje wypchni ty ze szczeliny podawczej.

• Ustaw prze cznik ponownie w pozycji „ON/

AUTO“.

• Zmniejsz ilo  podawanego materia u i 

ponownie w ó  go do szczeliny podawczej.

Przepe nienie pojemnika na cinki

Sprawdza  regularnie stan nape nienia pojem-

nika na cinki i opró nia  go na czas, aby unik-

n  zak óce  w dzia aniu mechanizmu tn cego.

REVOFFON/AUTO
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5 Usuwanie zak óce

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 kkiej ciereczki z dodatkiem 

agodnego roztworu wody z myd em. Uwa a  

przy tym, aby do wn trza urz dzenia nie 

wnikn a woda.

6 Czyszczenie

• Przesun  prze cznik suwakowy w 

po o enie „ON/AUTO“.

• Wk adaj pojedynczo p yty CD, 

dyskietki, lub karty plastikowe, 

papier mo e by  niszczony w 

ilo ci 8 sztuk jednorazowo.

 Niszczenie rozpocznie si  automatycznie. 

Materia  jest ci ty na cinki.

Mechanizm tn cy wy cza si  automatycznie 

gdy szczelina b dzie pusta. Nast pnie mo na 

w o y  w szczelin  kolejny materia  do niszcze-

nia.

Wy czanie niszczarki dokumentów

• Przesun  prze cznik suwakowy na 

pozycj  „OFF“.

REVOFFON/AUTO

REVOFFON/AUTO

4 Obs uga

7 Usuwanie odpadów / recykling
Stare urz dzenia elektryczne i elek-

troniczne zawieraj  cz sto jeszcze 

warto ciowe materia y, jednak e 

równie  substancje szkodliwe, które 

by y niezb dne do prawid owego 

funkcjonowania i zachowania bezpie-

cze stwa. W przypadku niew a ciwego usuwa-

nia odpadów lub ich u ytkowania mog  by  one 

szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla rodowi-

ska. Nie nale y nigdy wrzuca  starych urz -

dze  do pozosta ych odpadów. Nale y prze-

strzega  aktualnie obowi zuj cych przepisów i 

korzysta  z punktów zbiorczych s u cych do 

zwrotu i utylizacji starych urz dze  elektrycz-

nych i elektronicznych. Wszystkie opakowania 

powinny zosta  poddane przyjaznemu dla 

rodowiska unieszkodliwieniu. 

W razie wyst pienia innych zak óce  prosimy 

sprawdzi  przed powiadomieniem naszego 

dzia u serwisowego, czy g owica mechanizmu 

tn cego jest prawid owo za o ona na pojemnik 

na cinki. W razie przeci enia silnika, przed 

ponownym uruchomieniem niszczarki doku-

mentów poczeka  ok. 30 min, a  urz dzenie 

przestygnie.
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Rodzaj ci cia cinki 

Rozmiar cinka 4 x 35 mm

Wydajno  (lo  materia u ci ta jednora-
zowo)

1 dyskietka lub 1 p yta CD1 

karta plastikowa 8 kartek 

papieru (80 gm2) (z o onych 

na pó )

Pr dko  ci cia 25 mm/s

Napi cie 220-240 V / 50-60 Hz

Maks. czas w czenia 5 min

Wymiary szer. X g b. X wys. (mm) 241 x 202 x 288

Waga 5,3 kg

Pojemnik na cinki 3,5 l

Deklaracja o zgodno ci z normami WE

HSM GmbH + Co. KG, Austrasse 1 - 9, D-88699 Frickingen o wiadcza niniejszym, e opisana poni ej

niszczarka dokumentów HSM Multishred one-4 all
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

Zastosowane normy i specyÞ kacje techniczne:

• EN 13857:2008 • EN 55014-1:2006

• EN 55014-2:1997 + A1:2001 • EN 61000-3-2:2006

• EN 61000-3-3:2008

Frickingen, 01.03.2010

   Rolf Gasteier - Kierownik  ds. technicznych


