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Niszczarka dokumentów jest przeznaczona 
wy cznie do niszczenia papieru. Oprócz tego 
dozwolone jest niszczenie niewielkich ilo ci p yt 
CD i kart kredytowych.

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

Okres r kojmi na niszczark  dokumentów 
wynosi 2 lata. Zu ycie, szkody wywo ane przez 
nieprawid ow  obs ug  oraz niedozwolone 
ingerencje osób trzecich nie podlegaj  
gwarancji ani r kojmi.

W razie uszkodzenia lub 
nieprawid owego dzia ania 
oraz przed przemieszczeniem 
lub czyszczeniem niszczark  
dokumentów nale y wy czy  i 
wyci gn  wtyczk  sieciow  z 
gniazda wtykowego.

Prace serwisowe mo e 
wykonywa  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.

• Chroni  niszczark  dokumentów przed 
kontaktem z cieczami.

• 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 
5 cm od ciany lub mebli. 

• Podczas zdejmowania g owicy tn cej z szafki 
dolnej uwa a , aby nie uszkodzi  klapy na 
spodzie g owicy.

1 U ytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, gwarancja

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

• Przestrzega  wszystkich informacji 
bezpiecze stwa umieszczonych na 
niszczarce dokumentów.

Niebezpiecze stwo zranienia!

Nigdy nie wk ada  r k w otwór 
podajnika papieru.

Niebezpiecze stwo zranienia w 

wyniku wci gni cia!

D ugie w osy, lu n  odzie , 
krawaty, szale, naszyjniki, 
bransolety itp. zabezpieczy  przed 
dostaniem si  w otwór podajnika. 
Nie niszczy  materia ów maj cych 
tendencj  do tworzenia zap tle , 
np. ta my, sznurki, mi kka folia 
plastykowa.

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

2 Wskazówki bezpiecze stwa
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W czanie niszczarki dokumentów

• Nacisn  prze cznik wahad owy 
„I”.
 Prze cznik wahad owy ustala si  w 
wybranej pozycji.

 wieci si  zielona dioda LED.
 Niszczarka dokumentów jest 
gotowa do pracy.

Niszczenie papieru i kart kredytowych

• W otwór podajnika wk ada  
jednorazowo tylko jedn  
kart  kredytow  lub maks. 15 
arkuszy papieru. 

  Zapora wietlna uruchamia 
automatycznie mechanizm 
tn cy.

 Materia  jest wci gany w 
mechanizm tn cy i niszczony.

 Gdy po ok. 3 s otwór 
podajnika jest ponownie wolny, 
niszczarka dokumentów wy cza 
si  automatycznie i przechodzi w 
stan gotowo ci.

Niszczenie p yt CD

Maszyna jest 
wyposa ona w oddzielny 
mechanizm tn cy do 
niszczenia p yt CD. 
Wsun  p yt  CD w 
otwór podajnika, a  
zostanie przechwycona 
przez mechanizm tn cy.

 P yta CD jest przecinana na 5 pasków.
 Niszczarka dokumentów wy cza si .

Wy czanie niszczarki dokumentów

• Nacisn  prze cznik wahad owy 
„R”.
 Prze cznik przeskakuje w 
po o enie zerowe.

5 Obs uga

4 Ustawianie

1 Pojemnik na cinki papieru
2 G owica tn ca
3 Otwór podawania p yty CD
4 Otwór podawania papieru i kart 
 kredytowych
5 Wskazówka bezpiecze stwa
6 Pojemnik na przeci te p yty CD
7 Dioda wiec ca
8 Prze cznik wahad owy
 I: w czanie
 O: wy czanie
 R: cofanie
9 Szafka dolna
10 Adapter (wymagany tylko w Wielkiej Brytanii)

3 Rysunek pogl dowy

• Zdj  pojemnik na cinki i g owic  tn c  z 
szafki dolnej.

• Ostro nie na o y  g owic  tn c  na szafk  
doln . 

 Sworze  ustalaj cy na spodzie g owicy 
tn cej zatrzaskuje si  w otworach 
mocuj cych na szafce dolnej.

• W o y  pojemnik na cinki w szafk  doln  
tak, aby si  zatrzasn  w obudowie.

• Pod czy  wtyczk  sieciow .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
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Dioda LED Przyczyna Usuwanie usterki

Nie wieci si  adna 
dioda LED.

- Prawid owo za o y  g owic  tn c  na szafk  doln  i 
w o y  oba pojemniki na cinki papieru i p yt CD.
Nacisn  prze cznik wahad owy „I”.

wiec  si  obie 

diody LED.

Pojemnik na 

cinki papieru 

jest pe ny

Opró ni  pojemnik na cinki.

Podczas zdejmowania g owicy tn cej z szafki dolnej 

uwa a , aby nie uszkodzi  klapy na spodzie g owicy.

Pulsuje czerwona 

dioda LED.

Przegrzanie Maksymalny czas pracy ci g ej wynosi 5 minut. 

Poczeka  ok. 20 min, a  maszyna przestygnie.

wieci si  tylko 

czerwona dioda 

LED.

Przeci enie 

mechanizmu 

do ci cia 

papieru

Nacisn  prze cznik wahad owy w po o enie „R”.

Wskazówka: mechanizm tn cy uruchamia si  ze zw ok  

po ok. 2 s.

Wyj  papier.

Wk ada  jednorazowo w otwór podajnika nie wi cej ni  

15 arkuszy papieru.

Je eli wyst pi  inne usterki, wy czy  maszyn  i powiadomi  nasz personel serwisowy.

6 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.

W razie spadku wydajno ci 

ci cia, wzrostu poziomu 

szumów lub po ka dym 

opró nieniu pojemnika na 

cinki nale y naoliwi  

mechanizm tn cy.

• Spryska  specjalnym olejem walce no owe 

(numer zamówieniowy 1.235.997.403) na 

ca ej szeroko ci otworu podajnika papieru.

• W czy  mechanizm tn cy bez 

doprowadzania papieru w kierunku 

wstecznym (R).

Kurz i kawa ki papieru s  wtedy usuwanet.

7 Czyszczenie i konserwacja

Nacisn  w dó  przedni  kraw d  pojemnika 

(1), przesun  go do ty u (2) i wyj  pojemnik 

do góry z mocowania (3).

Nale y pami ta , e niszczarka dokumentów 

daje si  w czy  tylko wtedy, gdy pojemnik na 

p yty CD jest prawid owo za o ony.

1 2

3

Wskazówka dotycz ca wyjmowania 
pojemnika na p yty CD
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Rodzaj ci cia * ci cie w cinki

Rozmiar ci cia * (mm) 4 x 27

Wydajno  ci cia na cykl roboczy 1 p yta CD (maks. grubo  1,2 mm)
lub 1 karta kredytowa/pieni na
lub 15 arkuszy papieru (80 g/m²)
17-18 arkuszy papieru (70 g/m²)

Pr dko  ci cia * 40 mm/s

Pojemno  pojemnika na cinki * 25 l

Zasilanie 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Wymiary gabarytowe: szer. x g b. x wys. (mm) 395 x 270 x 580

Masa 16 kg

*: dotyczy tylko mechanizmu do ci cia papieru / kart

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 shredstar X15 / X18
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


