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MOŻLIWOŚCI

POLSKI
Model 100M

Niszczy: papier, plastikowe karty kredytowe*, zszywacze* i małe spinacze do papieru* 
*Podawanie ręczne

Nie niszczy: etykiet samoprzylepnych, płyt CD/DVD, papieru ciągłego, folii przezroczystych, 
gazet, tektury, dużych spinaczy do papieru, materiałów laminowanych, folderów na 
dokumenty, zdjęć rentgenowskich i innych materiałów plastikowych nie wymienionych 
powyżej 

Rozmiary niszczonego papieru:  
Małe ścinki ....................................................................................................... 4 mm x 10 mm

Maksymalnie:  
liczba arkuszy ciętych jednorazowo (Podawanie automatyczne) ..................................... 100* 
liczba arkuszy ciętych jednorazowo (Podawanie ręczne) ................................................... 10* 
liczba kart ciętych jednorazowo ........................................................................................... 1* 
szerokość szczeliny na papier ......................................................................................220 mm 

* A4 (70 g), przy napięciu 220-240 V, 50/60 Hz, 3,5 A; cięższy papier, większa wilgotność lub 
prąd o napięciu innym niż znamionowe może zmniejszyć wydajność. Maksymalna zalecana 
dzienna eksploatacja: 1000 arkusz; 15 kart kredytowych. 

15

• Wymagania dotyczące działania, konserwacji oraz serwisowania są zawarte w 
instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki przeczytać całą instrukcję obsługi.

•	 Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny 
wejściowej. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zawsze wyłączyć lub 
odłączyć od sieci.

• Nie zbliżać nieodpowiednich przedmiotów – rękawic, biżuterii, ubrania, włosów, 
itd. do szczeliny niszczarki. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór 
górny przełącznik należy ustawić w położeniu Cofanie (  ) i przytrzymać go do 
momentu wysunięcia przedmiotu.

• NIE używać do czyszczenia niszczarki ani w jej pobliżu aerozoli, smarów na bazie 
ropy naftowej ani smarów w rozpylaczu. DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI NIE UŻYWAĆ 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Opary nośników lub smarów na bazie ropy naftowej 
mogą się zapalić, powodując ciężkie obrażenia.

• Nie włączać uszkodzonej lub wadliwie działającej niszczarki. Nie demontować 
niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu lub nad źródłem ciepła lub wody.

•	 Ruchome części: nie dotykać.

• Niszczarka jest wyposażona w przełącznik odcinający zasilanie (C), który musi 
być w położeniu WŁ (I), aby niszczarka działała. W razie wypadku przestawić w 
położenie WYŁ ( ). Natychmiast zatrzyma to działanie niszczarki. 

• W niszczarkach tnących ścinki unikać dotykania ostrzy tnących widocznych pod 
głowicą.

• Niszczarkę należy podłączyć do gniazda ściennego bądź gniazda, w którym 
napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi, 
podanymi na etykiecie. Gniazdo musi znajdować się w pobliżu urządzenia i 
być łatwo dostępne. Wraz z produktem nie należy używać przetworników, 
transformatorów ani przedłużaczy.

• ZAGROŻENIE POŻAROWE — NIE niszczyć kartek z życzeniami zawierających 
układy dźwiękowe lub baterie.

• Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
• Odłącz niszczarki przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania.
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WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!
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PODZESPOŁY
A.  Taca podajnika automatycznego
B.  Klapka podajnika automatycznego
C. Przełącznik zasilania
  1. WYŁ.
    2. WŁ.
D.  Szczelina do podawania ręcznego
E. Wysuwany kosz  
F. Kółka
G.  Rozkładana taca podajnika 

automatycznego

H.  Patrz instrukcje bezpieczeństwa
I. Panel sterowania i diody LED
  1. Wstecz
  2.  WŁ./WYŁ. i start (niebieski)/

Otwarty kosz
  3. Wyjmij papier (czerwona) 
  4. Pełny kosz (czerwona)
  5. Przegrzanie (czerwona)

PRZYGOTOWYWANIE URZĄDZENIA DO PRACY

Włożyć papier/kartę 
prosto do szczeliny 
wejściowej i puścić

C.
B.

A.

I.
H.

F.

D.

E.

G.
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Pełny kosz: świecenie tej diody oznacza, że kosz niszczarki jest pełny i wymaga opróżnienia. Używać worków na ścinki Fellowes 36053.

Otwarty kosz: kiedy kosz jest otwarty, niszczarka nie działa. Należy zamknąć kosz, aby wznowić pracę.
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Włożyć wtyczkę do gniazda 
i przestawić przełącznik 
odcinający zasilanie w 
położenie WŁ (I)

Włożyć wtyczkę do gniazda 
i przestawić przełącznik 
odcinający zasilanie w 
położenie WŁ (I)

Praca ciągła: maksymalnie 15 minut

UWAGA: Po każdym cięciu niszczarka 
jeszcze krótko pracuje, do czasu 
opróżnienia szczeliny wejściowej. Praca 
ciągła powyżej 15 minut spowoduje 
automatycznie 35-minutową przerwę na 
ochłodzenie maszyny.

Wyjmij papier: jeśli ta lampka świeci, ustaw przełącznik w pozycji Cofanie (  ) i wyjmij papier. Odpowiednio zmniejszyć liczbę kartek papieru i powtórnie włożyć papier do szczeliny.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Lampka ostrzegawcza informująca o przegrzaniu: świecenie tej lampki oznacza, że niszczarka nagrzała się do zbyt wysokiej temperatury i musi ostygnąć. Lampka ostrzegawcza 
informująca o przegrzaniu świeci przez cały okres stygnięcia niszczarki. W trybie stygnięcia nie można korzystać z niszczarki. Więcej informacji na temat pracy ciągłej urządzenia i czasu 
jego stygnięcia zamieszczono w sekcji „Podstawy obsługi niszczarki”.

KONSERWACJA URZĄDZENIA

SPOSÓB CZYSZCZENIA CZUJNIKÓW

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI FUNKCJI AUTOSTART
Czujniki wykrywania papieru są zasadniczo bezobsługowe. Jednak w wyjątkowych przypadkach czujniki te 
może przysłonić pył powstający podczas niszczenia papieru, co skutkuje ciągłą pracą silnika — nawet jeśli w 
szczelinie nie ma papieru. 
(Uwaga: oba czujniki papieru znajdują się pośrodku szczeliny na papier).

15

*  Należy stosować tylko olej roślinny w pojemniku z długą 
końcówką (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250.

Ostrza tnące małe ścinki wymagają okresowego smarowania w celu 
zachowania optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są oliwione, niszczarka 
może pobierać mniejszą liczbę arkuszy, pracować głośno podczas niszczenia, 
a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich problemów, należy 
oliwić niszczarkę przy każdym opróżnianiu kosza na ścinki.

OLIWIENIA NISZCZARKI

WYKONAĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ APLIKOWANIA OLEJU I POWTÓRZYĆ DWUKROTNIE

* Nanieść olej na noże 
widoczne w szczelinie 
wejściowej

Nacisnąć i przytrzymać 
przełącznik w pozycji Cofanie 
(  ) przez 2-3 sekundy

Włączyć niszczarkę 
i wyjąć wtyczkę z 
gniazda zasilania

Odnaleźć czujniki podczerwieni funkcji autostart 

Aby wyjść z trybu 
uśpienia, nacisnąć 
przycisk start ( )

albo

Ta funkcja powoduje automatyczne wyłączenie niszczarki po upływie 2 minut braku aktywności.

Rozłożyć tacę 
podajnika 
automatycznego 
do papieru*

Nacisnąć przycisk
start ( ), aby
rozpocząć niszczenie

Dodać papier

* Nie przesuwać niszczarki przy użyciu rozkładanej tacy podajnika automatycznego.

Oczyścić czujniki patyczkiem do uszuZwilżyć spirytusem 
końcówkę patyczka do uszu

1 2 3
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PRZYGOTOWYWANIE URZĄDZENIA DO PRACY
MOCOWANIE KÓŁEK

ZAAWANSOWANE FUNKCJE URZĄDZENIA

PODSTAWY DZIAŁANIA NISZCZARKI
PODAWANIE RĘCZNE PODAWANIE AUTOMATYCZNE

SPOSÓB DZIAŁANIA TRYBU UŚPIENIA

KIEDY JEST AKTYWNY TRYB UŚPIENIA

Włożyć papier

Więcej informacji o zaawansowanych funkcjach urządzenia Fellowes na stronie www.fellowes.com

Technologia SilentShred™  
Dzięki technologii SilentShred™ 
niszczarka pracuje bez 
nieprzyjemnego hałasu.

Tryb uśpienia  
Funkcja oszczędzania energii powoduje 
automatyczne wyłączenie urządzenia po 
upływie 2 minut od zakończenia pracy. 

Automatyczne cofanie  
Zatrzymuje i cofa papier w 
przypadku jego zablokowania. 

11 4322
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