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1. Ważne przepisy bezpieczeństwa 
 
Aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez niszczarkę, przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 
• Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt! 
Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby dorosłe. 
• Urządzenie może być używane jednocześnie tylko przez jedną osobę. 
• Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ekstremalnymi temperaturami i 
wilgocią! 
• Nie wykonywać żadnych innych czynności podczas obsługi urządzenia, takich jak czyszczenie. 
• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów. 
• Nigdy nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. 
 
1.1 Etykiety bezpieczeństwa 
 

 
Aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez niszczarkę, przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 

 
Uwaga: niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować poważne obrażenia! 

 
Trzymaj opaski z dala od obszaru podawania papieru! 

 
Chroń szaliki, biżuterię i luźną odzież z dala od miejsca podawania papieru! 

 
Trzymaj włosy z dala od obszaru podawania papieru! 

 
Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci! Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. 

 
Nigdy nie rozpylaj łatwopalnych gazów ani oleju na urządzenie. Ryzyko pożaru! 

 
Nigdy nie wkładaj rąk do podajnika papieru! 

 
Nigdy nie wkładaj spinaczy ani zszywek do podajnika papieru! 
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Ostrzeżenie! 
Ryzyko zranienia przez mechanizm wkładania. Luźne przedmioty mogą dostać się do szczeliny i 
spowodować obrażenia. Trzymaj palce, włosy, szaliki, krawaty, biżuterię itp. Z dala od szczeliny. 
 
Uwaga! 
Nieprzestrzeganie etykiet ostrzegawczych może spowodować poważne obrażenia ciała! Jeśli jakiś 
przedmiot (rękaw, opaska itp.) Dostanie się przypadkowo do wejścia, natychmiast odłącz wtyczkę z 
gniazdka! 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa! 
Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Umożliwia to 
szybkie odłączenie maszyny od zasilania w sytuacji awaryjnej. 
 
1.2 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego 
 
• Odłącz wtyczkę z gniazdka: 
• jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, 
• przed opróżnieniem kosza na śmieci, 
• przed czyszczeniem urządzenia, 
• przed przeniesieniem urządzenia. 
• Nie uruchamiać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub samego 
urządzenia (ryzyko zranienia)! 
• Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji kabla zasilającego, ponieważ jest on przeznaczony do 
określonego źródła zasilania. 
• Nigdy nie przekraczaj zalecanej obciążalności gniazdka sieciowego ani podłączonych przedłużaczy! 
 
Uwaga! 
Zabrania się otwierania nasadki mechanizmu tnącego w celu naprawy. Ryzyko śmiertelnego 
wypadku! Ponadto wszelkie roszczenia wynikające z warunków gwarancji zostaną uznane za 
nieważne. 
 
2. Przeznaczenie produktu 
 
• Niszczarkę PS 16 należy używać wyłącznie do niszczenia papieru i kart kredytowych! Papier 
przeznaczony do niszczenia musi być suchy i spełniać wymagania zawarte w rozdziale „Dane 
techniczne”! Próba rozdrobnienia innego materiału może prowadzić do obrażeń ciała (np. Przez 
odłamki twardego materiału itp.) Oraz uszkodzenia sprzętu (np. Uszkodzenie mechanizmu tnącego 
itp.). 
• Usuń wszystkie spinacze i zszywki z papieru przed włożeniem go do urządzenia! 
• Nie niszcz dokumentów ciągłych w tym urządzeniu! 
• Urządzenie może być używane tylko w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach. 
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3. Elementy obsługi 
 

 
1. Przystawka niszczarki 
2. Przełącznik suwakowy 
3. Podawanie papieru z mechanizmem tnącym 
4. Przedłużenie (w celu dopasowania niszczarki do większych pojemników na odpady) 
5. Podanie karty kredytowej 
 
4. Uruchomienie 
 
1. Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania. 
 

 
Uwaga! 
Spód nasadki mechanizmu tnącego ma ostre krawędzie. Ryzyko zranienia! 
 
2. Zamocuj przystawkę rozdrabniacza na odpowiednim koszu na śmieci o równej powierzchni. 
Wyciągnij przedłużenie tak daleko, jak to konieczne, z mocowania mechanizmu tnącego. 
 
Uwaga! Nasadka niszczarki nie może się chwiać! 
Uwaga! Pojemnik na odpady nie jest częścią dostarczonego sprzętu. 
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3. Ustaw kosz na śmieci i przystawkę do niszczarki na równej powierzchni. 
4. Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego. Nie należy jednak umieszczać kosza na 
śmieci i przystawki do niszczarki w pobliżu źródła ciepła lub wody. 
5. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 
 
Uwaga! 
Zwróć uwagę, aby kabel zasilający był ułożony tak, aby ludzie lub zwierzęta nie przechodzili po nim 
lub aby można było położyć na nim inne przedmioty. Zwróć uwagę na informacje dotyczące zasilania 
z tyłu urządzenia, aby uzyskać niezbędne środki ostrożności. 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa! 
Ze względów bezpieczeństwa gniazdko elektryczne, do którego podłączona jest wtyczka niszczarki, 
musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było 
szybko odłączyć zasilanie! 
 
5. Działanie 
 
Uwaga! 
Nie wolno przekraczać zalecanych pojemności podanych w rozdziale „Dane techniczne”, w 
przeciwnym razie papier może się zaciąć! Nie zapominaj, że grubość papieru zwiększa się po złożeniu, 
w wyniku czego można przekroczyć zalecaną pojemność arkusza. Zmniejsz również ilość papieru 
podczas niszczenia grubego papieru. 
 
5.1 Przełącznik suwakowy 
 
Przełącznik suwakowy służy do sterowania mechanizmem tnącym w niszczarce papieru. Przełącznik 
suwakowy można ustawić w trzech pozycjach: 
 
• Pozycja do tyłu: Ciągła praca do tyłu. 
• Pozycja wyłączona: niszczarka papieru jest wyłączona. 
• Auto: W ustawieniu Auto mechanizm tnący uruchamia się automatycznie, gdy tylko wsuniesz 
papier lub kartę kredytową do szczeliny podającej. Niszczarka przełącza się na bieg do przodu i 
pobiera papier lub kartę kredytową. Po zakończeniu operacji niszczenia urządzenie pracuje dalej 
przez ok. 2 do 4 sekund, a następnie wyłącza się automatycznie. 
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5.2 Włączanie urządzenia 
 
1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 
2. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji Auto. 
 
5.3 Podawanie papieru lub kart kredytowych 
 
Uwaga! 
Jednocześnie do podajnika papieru można włożyć maksymalnie 6 arkuszy papieru A4 o gramaturze 
maksymalnie 80 g / m². 
 
1. Niszczarka jest podłączona do gniazdka sieciowego, a przełącznik suwakowy jest ustawiony na 
Auto. 
2. Papier musi być równy po włożeniu do podajnika papieru. Podaj karty kredytowe między dwiema 
strzałkami. 
 
Uwaga! 
Upewnij się, że przełącznik suwakowy jest ustawiony na Wył. Po zakończeniu operacji niszczenia. 
 
5.4 Wyłączanie urządzenia 
 
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
 
6. Ochrona silnika 
 
Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia. Przede wszystkim wyjmij wtyczkę z 
gniazdka i pozwól silnikowi ostygnąć do temperatury pokojowej. Następnie ponownie podłącz 
wtyczkę do gniazdka i kontynuuj pracę. 
 
Uwaga! 
Przestrzegaj czasu pracy ciągłej podanego w rozdziale „Dane techniczne”. 
 
7. Usuwanie zacięć papieru 
 
Jeśli do mechanizmu tnącego zostanie podanych zbyt dużo papieru, nastąpi zacięcie papieru. 
Niszczarka wyłącza się automatycznie w przypadku zacięcia papieru. Postępować w następujący 
sposób: 
 
1. Naciśnij przycisk Rev, aby aktywować operację odwrotną i cofnąć papier. 
2. Usuń pozostały papier z podajnika przy podawaniu do przodu (Auto). 
 
Uwaga! 
Jeśli blokada nie została usunięta przez bieganie do tyłu / do przodu, wyciągnij wtyczkę zasilania, a 
następnie ręcznie usuń skrawki papieru z zespołu tnącego. 
 
3. Ustaw przełącznik suwakowy na Auto. 
4. Zmniejsz ilość niszczonego papieru i kontynuuj proces niszczenia. 
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7.1 Ustawienie Rev (praca rewersyjna) 
 
Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji Rev, aby mechanizm tnący poruszał się w przeciwnym 
kierunku i zwolnił papier. 
 
7.2 Praca do przodu (Auto) 
 
Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji Auto, aby upewnić się, że pozostały papier zostanie 
rozdrobniony i usunięty z mechanizmu tnącego. 
 
8. Konserwacja i serwis 
 
Uwaga! 
Prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko po wyjęciu wtyczki z gniazdka! 
 
8.1 Opróżnianie kosza na śmieci 
 
1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 
2. Wyjmij nasadkę niszczarki z kosza na śmieci. 
3. Opróżnij zawartość pojemnika zbiorczego w odpowiednim miejscu. 
4. Ponownie umieść nasadkę niszczarki na koszu na śmieci. 
 
Uwaga! 
Zaleca się, aby nie dopuścić do tego, aby pojemnik na śmieci zapełnił się w kierunku mechanizmu 
tnącego. Zapobiega to zatykaniu się rozdrobnionego papieru i zakleszczaniu się w mechanizmie 
tnącym. Regularnie opróżniaj kosz na śmieci. 
 
8.2 Oliwienie mechanizmu tnącego 
 
Aby zapewnić długą żywotność niszczarki do papieru, zalecamy regularne usuwanie wszelkich 
pozostałości z mechanizmu tnącego i nakładanie niewielkiej ilości specjalnego oleju do niszczarek 
papieru na narzędzie tnące. Specjalny olej wolny od CFC można otrzymać od dostawcy lub 
bezpośrednio w naszym centrum serwisowym w Hattingen. Pomaga to wydłużyć żywotność 
urządzenia. 
 
• Za każdym razem, gdy kosz na śmieci jest opróżniany, nałóż kilka kresek specjalnego oleju w 
kierunku bocznym na odpowiedni arkusz papieru i przeprowadź ten arkusz przez niszczarkę, 
ustawiając przełącznik suwakowy w położeniu Auto. 
• Alternatywnie oferujemy arkusze smaru. Olej na bazie roślinnej jest impregnowany do papieru i 
wydostaje się tylko podczas procesu rozdrabniania. Zapewnia to proste i czyste użytkowanie. 
Wystarczy włożyć arkusz smaru do podajnika niszczarki, zniszczyć go, a następnie przełączyć 
urządzenie na bieg wsteczny na ok. 10 sekund. 
 
Rozdrabniacz jest wtedy ponownie gotowy do pracy. W jednej kopercie znajduje się 12 arkuszy 
smaru, które można nabyć pod numerem artykułu 9130 u sprzedawców detalicznych lub w naszym 
dziale serwisowym. 
 
 
 
 



                                                                                                                               

Strona 9 z 11 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Uwaga! 
Zabrania się używania sprayu olejowego z puszek aerozolowych zawierających CFC! 
 
8.3 Czyszczenie urządzenia 
 
• Oczyść urządzenie z zewnątrz lekko zwilżoną szmatką. 
 
Uwaga! 
Nie używaj agresywnych środków czyszczących. Do czyszczenia obudowy nie wolno używać żadnych 
środków chemicznych (np. Rozpuszczalnika do czyszczenia, alkoholu) 
 
9. Dane techniczne PS 16 
 
Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. 
 
Wydajność cięcia ……………………………………………... Max. 6 arkuszy A4 (80 g / m2) lub 1 karta kredytowa 
Metoda cięcia ………………………………………………………………………... szerokość cięcia Cięcie na paski, 6 mm 
Prędkość rozdrabniania ................................................................................................. 2,5 - 3,0 m / min 
Szerokość podawania papieru .................................................................................................... 220 mm 
Czas pracy ciągłej …………………………………………………………………………………………………………………….... 2 min 
Poziom hałasu ........................................................................................................................... 73 dB (A) 
Zakres działania .... Automatyczny start / Automatyczne zatrzymanie , działanie do tyłu , wyłączenie 
Wymiary (szer. X gł. X wys.) …………………………………………………………………………... 310-380 x 110 x 65 mm 
Waga ............................................................................................................................................ 1,29 kg 
Zasilanie .................................................................................................................... 220 - 240 V / 50 Hz 
Znamionowa moc wejściowa .......................................................................................................... 0,9 A 
 
Deklaracja zgodności z poziomem bezpieczeństwa według normy DIN 66399-2 Oświadczamy, że w 
zakresie niszczenia dokumentów, niszczarka ta spełnia wymagania poziomu bezpieczeństwa P-2 
zgodnie z normą DIN 66399-2. 
Hattingen, 15 lipca 2020 
GO Europe GmbH 
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10. Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Przyczyna i diagnoza  Rozwiązanie 

Urządzenie nie działa Czy wtyczka jest prawidłowo 
podłączona do gniazdka? 

Podłącz prawidłowo wtyczkę do 
gniazdka elektrycznego. 

 Czy przełącznik suwakowy jest 
ustawiony na Auto? 

Ustaw przełącznik suwakowy 
na Auto. 

 Czy silnik nie uruchamia się po 
włożeniu papieru? 

Wsuń papier w odpowiednią 
szczelinę podającą tak, aby 
zetknął się z czujnikiem 
pośrodku. 

Urządzenie przestaje działać po 
dłuższym okresie przestoju lub 
przestaje działać podczas pracy 

Czy urządzenie było wyłączone 
na dłuższy czas? Czy 
powierzchnia urządzenia jest 
gorąca? Prawdopodobnie 
został przekroczony 
dopuszczalny czas pracy ciągłej. 

Przede wszystkim wyjmij 
wtyczkę z gniazdka i pozwól 
silnikowi ostygnąć do 
temperatury pokojowej. 
Informacje na temat pracy 
ciągłej można znaleźć w 
rozdziale „Dane techniczne” 

Zakleszczenie papieru Czy przekroczyłeś dopuszczalną 
pojemność papieru (patrz 
rozdział „Dane techniczne”)? 
Czy papier został 
przekrzywiony? 

Usuń zakleszczenie papieru, 
patrz rozdział „Usuwanie 
zacięcia papieru”. 

 
Uwaga! 
Jeśli nie możesz samodzielnie usunąć usterki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub zadzwoń na infolinię 
GO Europe. 
 
11. Utylizacja 
 
Ten symbol (przekreślony kosz na śmieci) oznacza, że produkt należy zwrócić do autoryzowanego 
centrum recyklingu lub punktu zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Symbol ma zastosowanie 
tylko do krajów należących do EOG (*) (*) EOG = Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje 
państwa członkowskie UE oraz Norwegię, wyspę i Liechtenstein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

Strona 11 z 11 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 

 
12. Gwarancja 

 

Drogi Kliencie, 

cieszymy się, że wybrałeś ten sprzęt. W przypadku stwierdzenia wady należy zwrócić urządzenie wraz 

z paragonem i oryginalnym opakowaniem do punktu sprzedaży. 
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