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• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeń-
stwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować i korzy-
stać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

• Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230 V 50 Hz.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.
• Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
• Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać prze-

wodu do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
• Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy 

jest przenoszone.
• Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci.
• Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
• Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie  luźnych 

elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność.
• Należy zachować szczególną ostrożność sięgając w obszar szczeliny podawczej.
• Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
• Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, 

w temperaturze powyżej 8 °C.
• Przed zdjęciem jakiejkolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe.
• Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
• Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie autoryzowany serwis.

• Niszczarka służy wyłącznie do niszczenia papieru i płyt CD/DVD.
• Należy pamiętać o opróżnianiu kosza na ścinki.
• Niszczarka może pracować tylko z koszem będącym w zestawie.
• W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i niezawodnego funkcjonowania nie 

należy niszczyć jednorazowo więcej niż 20 kartek papieru. Nie wolno niszczyć składa-
nek komputerowych, miękkiej folii PCV, papieru nabłyszczanego ani kartonu – może to 
doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.

• Jednorazowo można niszczyć jedną płytę CD lub DVD. Płytę należy niszczyć w papiero-
wej kopercie lub kartce papieru!

• UWAGA! Niszczarki osobiste nie służą do pracy ciągłej!
• Zaleca się po trwającej 15 min ciągłej pracy 30 min przerwy. Niszczarka  zabezpieczona 

jest przed przegrzaniem silnika. Zostaje ona automatycznie wyłączona w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.

• Jeśli nie jest to konieczne, nie ustawiaj w niszczarce trybu REV.
• Niszczarka odporna jest na zszywki oraz małe spinacze biurowe.

UWAGA! Niestosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA1

 ZALECENIA PRODUCENTA2
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• Z szafki wysuń pojemnik na ścinki. W cztery otwory znajdujące się na dolnej ściance 
szafki wsuń 4 kółka i zabezpiecz gumowymi nakładkami.

• Wsuń z powrotem pojemnik na ścinki.
• Podłącz przewód do gniazda sieciowego 230 V 50 Hz.
• Ustaw włącznik niszczarki w pozycji ON/OFF, zapala się zielona dioda.

Niszczarka jest gotowa do pracy.

 BUDOWA URZĄDZENIA3

 MONTAŻ4

szczelina podawcza dla płyt CD/DVD

wyświetlacz

głowica

przezroczysty uchwyt

kosz

kółka

szczelina podawcza
wskaźnik zasilania

przełącznik

przewód zasilający

wtyczka
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• ON/OFF - wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po 
wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Zatrzymanie pracy niszczarki odbywa się 
 również automatycznie po zniszczeniu dokumentu.

• FWD (FORWARD) - ta opcja jest proponowana jeśli pomiędzy nożami niszczarki znaj-
dują się ścinki. Funkcja dostępna jedynie przy włączonym urządzeniu (ON).

• REV - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego 
zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu 
noży z resztek papieru.

Po około trzech minutach bezczynności, niszczarka wyłącza się automatycznie. 
 Ponowne uruchomienie następuje po naciśnięciu przycisku ON/OFF.

 WYŚWIETLACZ LCD5

 OBSŁUGA NISZCZARKI6

Jeśli któraś z ikon świeci, 
przejdź do punktu 2. 

Jeśli ta ikona świeci, przejdź 
do punktu 1. 

Urządzenie działa poprawnie, kiedy ikona świeci się 
na zielono. Punkty wskazują pracę niszczarki. 

Przegrzanie niszczarki – Przerwij pracę na 30 minut. 

Za dużo kartek papieru w szczelinie. 

Niedomknięty kosz. 

2.

1.
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 MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA 7

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 kosz został prawidłowo umieszczony w niszczarce? (Wyłącznik bezpieczeństwa 

blokuje urządzenie gdy kosz zostanie wysunięty z obudowy niszczarki). 

W przypadku dalszych problemów związanych z funkcjonowaniem urządzenia należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Opróżnienie kosza jest konieczne, gdy ścinki są widoczne w przeźroczystym okienku 
kosza. W takim wypadku należy:

• wysunąć kosz z obudowy niszczarki
• opróżnić kosz
• wsunąć kosz

W takiej sytuacji nawet po opróżnieniu kosza na urządzeniu tnącym pozostają skrawki 
papieru, może to spowodować czasowe zwiększenie głośności pracy niszczarki.

Regularne oliwienie noży tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności, podwyższe-
niu głośności oraz znacznie wydłuża sprawność niszczarki. Noże tnące powinno się 
smarować specjalnym olejem (w ofercie OPUS), po kilkukrotnym opróżnieniu kosza 
(worka) na ścinki. Wystarczy kilka kartek papieru zwilżyć olejem, a następnie poddać 
je zniszczeniu w taki sposób aby olej został rozprowadzony na całej powierzchni noży 
tnących.

OPRÓŻNIANIE KOSZA NA ŚCINKI8

KONSERWACJA9
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• Typ niszczarki: cross-cut
• Szerokość szczeliny podawczej: 230 mm
• Maks. ilość niszczonych kartek: 20* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
• Szerokość szatkowania: 4 x 35 mm
• Pojemność kosza: 41 l
• Zasilanie: 230 V 50 Hz
• Prąd znamionowy: 2,4 A
• Wymiary (W x S x G): 660 x 416 x 310 mm
• Waga netto: 13,4 kg
• Waga brutto: 14,3 kg

*papier 80 g/m²

Aktualizacja: 07.08.2018

OPUS Sp. z o.o.  •  ul. Toruńska 8  •  44 – 122 Gliwice  •  www.opus.pl

 DANE TECHNICZNE10
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• Before putting the machine into operation please read the safety precautions, manu-
facturer recommendation and the operation manual.

• The operation manual should be easily available at any time for the operator.
• The machine should be installed on a sturdy and level surface near the 230 V 50 Hz socket.
• The machine should be protected against moisture and dust.
• Do not place the machine near the heating units or ventilation units.
• The machine should not be used in vicinity of inflammable liquids or gases.
• The supplying cable should be protected against any damage, must not be used to pull 

the machine or to remove plug from a socket.
• During a long standstill or before replacing the machine, unplug the machine from the 

socket.
• The machine is turned off completely after removing the plug from a socket.
• The machine should be kept away from children’s reach.
• Danger! Machine contains rotary elements. Be careful with long hair, loose jewellery, 

ties and other loose pieces of clothing – they can become entangled in cutting head.
• Be careful when reaching the feeding slot.
• Use the machine only according to its destination!
• It is necessary to check and supervise if the machine operates correctly. In case of any 

malfunctions it is required to contact service point.
• The machine must not be located outside, should be operated in room temperature 

higher than +8°C.
• Before removing any cover from the machine, unplug the machine from the socket
• Using inappropriate lubricants causes fire hazard!
• The machine should be operated according to general safety rules.
• Any repairs can be conducted only by authorised staff.

• The machine is designed to shred paper, plastic cards and CD/DVDs.
• Clean up the waste bin frequently.
• The shredder can be operated only with paper bin included.
• To ensure long and faultless utilisation of the machine do not shred more than 20 

sheets of 70g/m². Do not shred computer printout, PVC foil, coated paper or cardboard 
– it can cause damage of cutting mechanism.

• Do not shred more than one CD at one time. Before shredding put the CD into the 
 envelope or between two sheets of paper.

• NOTE! Desk-side shredders are not designed for continuous operation.
• It is recommended to make 30 minutes break after every 15 minutes of shredding. 

 The shredder is protected against overheating. When the max temperature of engine is 
exceeded the machine turns off automatically.

• Do not set REV mode, if it is not necessary.

NOTE! Not complying with the recommendations above can result with warranty void.

 SAFETY PRECAUTIONS1

 RECOMMENDATIONS2
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• Pull out the volume for shreds. Push four castors into the wholes at the bottom of 
the bin and secure it by the gum covers.

• Pull back the volume for shreds.
• Plug in the 230 V 50 Hz wall socket.
• Press the main switch to the position „AUTO/ON”, green LED illuminates.

The shredder is ready to operation.

 MACHINE CONSTRUCTION3

 INSTALLATION4

CD/DVD entrance

LCD indicator

main unit

transparent handle

drawer of basket

castor

paper/card entrance
power indicator

switch

power cord

VDE plug
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The main switch is located at the top of the shredder. It can be set in three positions:
• ON/OFF – after choosing this option the machine is ready to operation. Starts auto-

matically when the paper is inserted and stops automatically when no further paper 
is inserted.

• FWD – this option is recommended for cleaning scraps of paper on the cutters. This 
button works only during ON-mode.

• REV –this position helps to remove paper if it gets stuck inside the cutting shafts. 
It can also be used for cleaning shredding mechanism.

When the waste bin is full the machine does not work → removing shreds from the bin 
is necessary.

 LCD DISPLAY FUNCTIONS5

 OPERATION6

If these warning icons flash, 
please follow step 2. 

If this icon flashes, please follow step 1. 

The machine works properly when this icon
flashes, the dots show the increasing power. 

OVERHEAT – cool down the motor for 30 minutes.

OVERLOAD – max 20 sheets can be shredded.

DOOR OPEN – please make sure the basket 
is in the right place. 

2.

1.
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 POSSIBLE MALFUNCTIONS 7

When the machine does not function or functions incorrectly, please check the 
 following:

• Is the machine plugged in? 
• Is the main switch in the “ON” position? 
• Is there paper stuck inside the shredding mechanism? 
• Is the waste bin fitted correctly?  
 The shredded will only work if waste bin is fitted correctly. 

In case of further malfunctions contact authorized service team.

Cleaning the volume for shreds is necessary, when the shreds can be seen
in the bin window. To empty the bin:

• Pull the shred bin out of the shredder.
• Empty the bin.
• Push the bin into the shredder.

Some paper scraps may remain inside the shredding mechanism after
emptying the shred bin, it can cause increasing sound level temporarily.

To prevent reduction of efficiency and increase of sound level as well as to prolong 
machine lifespan, it is necessary to oil cutting shafts regularly. After filling the  waste 
bin for several times, the blades should be greased with special oil (provided by 
OPUS). Put the oil on few pieces of paper and shred them so that the oil was spread 
on the whole cutting mechanism.

CLEANING OF THE VOLUME FOR SHREDS8

MAINTENANCE9
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• Shredder type: cross-cut
• Feed opening: 230 mm
• Performance: 20* / 1 CD / 1 credit card
• Cutting with: 4 x 35 mm
• Volume for shreds: 41
• Supply: 230 V 50 Hz
• Input current: 2.4 A
• Dimensions H / W / D: 660 x 416 x 310 mm
• Net weight: 13.4 kg
• Gross weight: 14.3 kg

* paper 80g/m²

Update: 07.08.2018

OPUS Sp. z o.o.  •  ul. Toruńska 8  •  44 – 122 Gliwice  •  www.opus.pl

 TECHNICAL DATA10


