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Instrukcja obs³ugi niszczarki TARNATOR C1

Proszê sprawdziæ parametry zasilania, napiêcie przed pod³¹czeniem kabla do 
gniazda zasilaj¹cego.

W£¥CZANIE NISZCZARKI:

1. pod³¹czyæ wtyczkê do gniazda
2.w³o¿yæ kosz na œcinki do urz¹dzenia
3. w³¹czyæ prze³¹cznik z prawej strony urz¹dzenia, zaœwieci siê zielona lampka informuj¹ca 
o tym ¿e zasilanie jest w³¹czone

WY£¥CZANIE NISZCZARKI:

1.Wy³¹czyæ z zasilania

Od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy z gniazda zasilaj¹cego, wówczas kiedy niszczarka nie jest 
u¿ywana przez d³u¿szy czas.

Opis produktu

1.Szczelina wejœciowa
2.Rêczne wycofywanie papieru
3.Kosz na œcinki
4.Prze³¹cznik przesuwania do przodu
5.Lampki sygnalizacyjne

Charakterystyka niszczarki

Wydajnoœæ : 6-7 kartek o formacie A4 i gramaturze 70g. Ciê¿sze kartki , zawilgocone, mog¹ 
obni¿yæ wydajnoœæ. W wypadku potrzeby wycofania papieru, nale¿y nacisn¹æ przycisk cofania. 
Prze³¹czyæ w pozycjê auto aby urz¹dzeni dalej pracowa³o. 

Urz¹dzenie zatrzyma siê automatycznie kiedy papier zostanie za³adowany oraz zapali 
siê lampka.  Przestaw prze³¹cznik do pozycji cofania i naciœnij go. Urz¹dzenie wycofa papier. 
W³¹cz prze³¹cznik do pozycji auto i niszczarka ponownie bêdzie pracowa³a. 

1

22

3

44
55

Niszczarka zatrzyma siê automatycznie,  aby zabezpieczyæ silnik przed przegrzaniem w 
przypadku, gdy urz¹dzenie pracuje  przez d³u¿szy czas. Niszczarkê nale¿y wy³¹czyæ 
i poczekaæ kilka minut przed ponownym w³¹czeniem.

Urz¹dzenie jest przystosowane do niszczenia papieru, zszywaczy, spinaczy, karty kredytowych. 

Niszczarka nie  bêdzie dzia³aæ je¿eli drzwiczki nie bêd¹ zamkniête poprawnie. Ponowne 
w³¹cznie i umieszczenie kosza we w³aœciwej pozycji spowoduje uruchomienie niszczarki. 

Po wyjêciu kosza na œcinki, silnik niszczarki zostanie automatycznie wy³¹czony. Sygnalizacja 
œwietlna zostanie równie¿ wy³¹czona.  Lampka zasilania zgaœnie, niszczarka przestanie 
pracowaæ,  po ponownym w³o¿eniu kosza do niszczarki, zielona lampka zaœwieci siê i
urz¹dzenie powróci do trybu pracy.

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

Opis sytuacji                    Analiza problemu                            Rozwi¹zanie

Niszczarka nie dzia³a       Roz³¹czona wtyczka                       W³¹czyæ wtyczkê

                                         Obni¿one napiêcie                          Zastosowaæ nominalne
                                                                                                 napiêcie

Wyjêty kosz z niszczarki                                                          Wstawiæ kosz do urz¹dzenia

Automatyczne 
zatrzymanie                                                                              Zastosowaæ grubszy papier
urz¹dzenia spowodowane                                                       lub z³o¿yæ kartkê na pó³
zabezpieczeniem przed
przegrzaniem   

Ca³kowicie zape³niony 
kosz                                                                                          Usun¹æ œcinki z kosza

Zablokowany w³¹cznik    Zakleszczony papier                       Przesun¹æ w³¹cznik w 
                                                                                                 pozycjê cofania ponowiæ
                                                                                                 w³¹czenie niszczarki

Niszczarka nie 
zatrzymuje siê                  Resztki œcinków w otworze            Oczyœciæ wejœcie
                                         wejœciowym

Du¿y ha³as                       Niszczarka nie stoi na równej         Poprawiæ ustawienie
                                         powierzchni

Brak ostrze¿enia              Czujnik pod g³owic¹ niszczarek     Wyj¹æ wtyczkê z  gniazda, wyj¹æ 
                                        w wypadku prze³adowania             œcinki z kosza, oczyœciæ czujnik
                                        jest zakurzony                                         
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