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Instrukcja obsługi niszczarki

VS 711 CD

Dane techniczne:
Typ niszczarki:
Szerokość szczeliny podawczej:
Max ilość niszczonych kartek:
Szerokość szatkowania:
Pojemność kosza:
Zasilanie:
Pobór prądu:
Wymiary (WxSxG)
Waga netto:

cross-cut
225 mm / 122 mm
2
7 kartek (70g/m ) / 1 CD
4x40 mm
20l
230 V
1,75 A
387x340x219 mm
4,3 kg

28.02.2007
dystrybutor: OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl
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Zasady bezpieczeństwa:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, naleŜy zapoznać się
z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją
obsługi. Instrukcje te naleŜy zachować i korzystać z nich w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
Urządzenie naleŜy ustawić na stabilnym podłoŜu w pobliŜu gniazdka
o napięciu 230V.
Urządzenie naleŜy chronić przed wilgocią i kurzem.
Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliŜu urządzeń grzejnych lub
wentylacyjnych.
Nie wolno uŜywać urządzenia w pobliŜu łatwopalnych gazów lub
cieczy.
NaleŜy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie
uŜywać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki
z gniazdka.
Urządzenie naleŜy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest uŜywane przez
dłuŜszy czas lub gdy jest przenoszone.
Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci.
Urządzenie naleŜy trzymać poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować
wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. NaleŜy
zachować ostroŜność.
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność sięgając w obszar szczeliny
podawczej.
Nie wolno uŜywać urządzenia do innych celów niŜ określone
w instrukcji obsługi.
NaleŜy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauwaŜenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, naleŜy skontaktować się z
serwisem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach
zamkniętych , w temperaturze powyŜej 8 °C.
Przed zdjęciem jakiejkolwiek osłony, naleŜy wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagroŜenie
poŜarowe.
Urządzenie naleŜy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami
BHP.
Wszelkich napraw urządzenia moŜe dokonywać jedynie osoba
uprawniona.

Declaration of Conformity
Deklaracja Zgodności
OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the
following directives and standards:

Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, Ŝe urządzenie, którego dotyczy niniejsza
deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi
normami zharmonizowanymi:

73/23/EWG , 89/336/EWG , 99/5/WE

PN-EN 60950:2000 ; PN- EN 55014-1:2001; PN –CISPR 16-1: 1997; PN –CISPR 16-2: 1999

OPUS Sp. z o. o.

Name/ Nazwa :

ul. Toruńska 8

Address/ Adres :

44-122 Gliwice

Niszczarka / Shredder

Type of the machine / typ :

VS 711 CD

Model No / model :

POLAND / Polska
(Place / Kraj)

28.02.2006
(Date / Data)

…………………………………
(Signature / podpis)

Aleksander Macha
(Full Name/ Imię i Nazwisko)
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Zalecenia producenta:
Ilość niszczonych kartek
Niszczarka OPUS VS 711CD moŜe zniszczyć jednorazowo do 7 kartek
2
papieru w formacie A4 o gramaturze 70g/m . Podczas niszczenia kartek
mniejszego formatu naleŜy je wkładać pośrodku szczeliny podawczej.
Niszczarka OPUS VS 711CD posiada specjalną szczelinę podawczą
(60mm) umieszczoną centralnie w pokrywie głowicy do niszczenia kart
plastikowych (kredytowych, bankowych). Niszczarka moŜe zniszczyć
jednorazowo tylko jedną kartę.
Niszczarka OPUS VS 711 CD posiada specjalna szczelinę podawczą
(122mm) na płyty CD umieszczoną w pokrywie głowicy. Niszczarka moŜe
zniszczyć jednorazowo tylko jedną płytę CD. Niszczenie płyty polega na jej
perforacji (zniszczenie nośnika danych).

Konserwacja
Regularne oliwienie noŜy tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności,
podwyŜszeniu głośności oraz znacznie wydłuŜa sprawność niszczarki.
NoŜe tnące powinno się smarować specjalnym olejem (dostarczanym przez
OPUS), po kilkukrotnym opróŜnieniu kosza (worka) na ścinki. Wystarczy
kilka kartek papieru zwilŜyć olejem, a następnie poddać je zniszczeniu w
taki sposób aby olej został rozprowadzony na całej powierzchni noŜy
tnących.

MoŜliwe nieprawidłowości działania
Jeśli urządzenie nie działa lub nie pracuje prawidłowo, prosimy o
sprawdzenie:
•
•
•
•

Czy niszczarka jest podłączona do prądu?
Czy główny przełącznik znajduje się na pozycji „ON”?
Czy w niszczarce nie doszło do zablokowania papieru?
Czy głowica jest prawidłowo umieszczona na koszu? (Wyłącznik
bezpieczeństwa znajdujący się pod głowicą zadziała tylko wtedy, gdy
głowica i kosz są prawidłowo połączone).

W przypadku dalszych problemów związanych z funkcjonowaniem
urządzenia naleŜy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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• Niszczarka słuŜy do niszczenia papieru, kart kredytowych oraz płyt CD.
• Wyłącznik niszczarki powinien znajdować się w pozycji OFF w przypadku,
gdy urządzenie nie jest uŜywane przez dłuŜszy czas.
• Przed niszczeniem dokumentów naleŜy usunąć z kartek spinacze biurowe.
• NaleŜy pamiętać o opróŜnianiu kosza na ścinki.
• Niszczarka moŜe pracować tylko z koszem będącym w zestawie.
• W celu zapewnienia długiego okresu uŜytkowania i niezawodnego
funkcjonowania nie naleŜy niszczyć jednorazowo więcej niŜ 7 kartek papieru
(70g/m²), jednej karty kredytowej lub jednej płyty CD. Nie wolno niszczyć
składanek komputerowych, miękkiej folii PCV, papieru nabłyszczanego ani
kartonu – moŜe to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.
• UWAGA! Niszczarki osobiste nie słuŜą do pracy ciągłej. Zaleca się 4
minutowe przerwy po kaŜdych 2 minutach niszczenia dokumentów.
• Niszczarka jest zabezpieczona przed przegrzaniem silnika. Zostaje ona
automatycznie wyłączona w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
temperatury silnika. Urządzenie ponownie jest gotowe do pracy po około 30
minutach przerwy.

UWAGA! Nie stosowanie się do powyŜszych zaleceń moŜe
doprowadzić do utraty gwarancji
MontaŜ
•
•
•
•

Umieścić głowicę na koszu.
Podłączyć przewód do gniazda sieciowego 230 V.
Ustawić włącznik niszczarki w pozycji AUTO/ON.
Niszczarka jest gotowa do pracy.

Obsługa niszczarki
Główny przełącznik umieszczony jest na górnej części obudowy niszczarki.
MoŜe być ustawiony w 3 pozycjach:
• ON/AUTO - wybór tej opcji powoduje, Ŝe niszczarka włącza się
automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Automatyczne
zatrzymanie pracy niszczarki po zniszczeniu dokumentu.
• OFF - ta opcja jest proponowana jeśli niszczarka nie jest uŜywana przez
dłuŜszy czas.
• REV - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier
w przypadku jego zaklinowania w noŜach tnących. Jest to równieŜ pomocna
opcja przy czyszczeniu noŜy z resztek papieru.
Kiedy kosz jest przepełniony urządzenie nie działa w Ŝadnej pozycji; naleŜy
opróŜnić kosz.
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