Distrugătorul de documente este destinat
exclusiv distrugerii hârtiei. În funcţie de tipul de
tăiere, se pot distruge în afară de acestea cantităţi mici din următoarele materiale:
Lăţimea de tăiere (mm)
Cărţi de credit
CD-uri

3,9 5,8 1,9x15 3,9x30
●

●

●

●

●

Aparatul solid de tăiat nu este sensibil la agrafele de caiet sau de birou.
Perioada de garanţie acordată de producător
pentru distrugătorul de documente este de 2
ani. Suplimentar, acordăm o garanţie de 10-ani
pentru valţul cuţitului din oţel masiv. Uzura,
deteriorările produse ca urmare a utilizării
neconforme cu destinaţia, ca şi intervenţiile
unei terţe părţi, nu fac obiectul garanţiei producătorului sau vânzătorului.

2 Indicaţii de securitate
• Înainte de punerea în funcţiune a distrugătorului de documente, citiţi manualul de
exploatare şi păstraţi-l pentru utilizare ulterioară.
• Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor de securitate amplasate pe distrugătorul de documente!
Pericol de accidentare!
Nu introduceţi mâna niciodată în
fanta de la deschiderea pentru
intrarea hârtiei.

Nu lăsaţi distrugătorul de documente la îndemâna copiilor. Lăsaţi
maşina să funcţioneze numai în
prezenţa unui operator.
În cazul deteriorării sau al unei
funcţionări incorecte, ca şi înainte de schimbarea locului sau a
curăţării, deconectaţi distrugătorul
de documente şi scoateţi fişa de
reţea.
Efectuarea lucrărilor de service
este permisă numai serviciului de
asistenţă tehnică HSM şi tehnicienilor de service.
• Asiguraţi-vă că fişa de reţea este uşor accesibilă.
• Înainte de introducerea fişei, verificaţi dacă
tensiunea şi frecvenţa reţelei dumneavoastră
coincid cu datele de pe plăcuţa de fabricaţie.
• Nu este permisă amplasarea distrugătorului de documente în apropierea unui corp
de încălzit sau a unei alte surse de căldură.
Fantele de aerisire trebuie să fie libere şi trebuie respectată o distanţă de min. 5 cm faţă
de perete sau de mobilă.
• Evitaţi pătrunderea de lichide în distrugătorul
de documente.
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Traducere a manualului de exploatare original

1 Utilizarea conform destinaţiei,
garanţia producătorului

Pericol de accidentare prin
atragere în interior!
Nu aduceţi părul lung, hainele
largi, cravatele, fularele, lănţişoarele de gât şi mână etc. în zona
deschiderii pentru intrarea hârtiei.
Nu distrugeţi material care tinde
să formeze ochiuri, de ex. benzi,
şnururi, folie de plastic.
Pericol de accidentare prin apariţia de aşchii!
Atunci când distrugeţi cărţi de credit rigide sau
CD-uri, purtaţi ochelari de protecţie.
0804
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3 Vedere generală
1

2 3 4

5

4 Utilizarea
Pornirea distrugătorului de documente
• Apăsaţi comutatorul basculant „I“.
Comutatorul se fixează.
Distrugătorul de documente este
pregătit de funcţionare.

Distrugerea hârtiei

1
2
3
4
5

Recipient pentru material tăiat
Indicaţii de securitate
Deschidere pentru intrarea hârtiei
Sistem automat Start-Stop
Comutator basculant
I: Pornit
R: Oprit, Mers înapoi

• Introduceţi hârtia care trebuie
distrusă. Pentru numărul de foi
admisibil, consulaţi Datele tehnice.
Sistemul automat Start-Stop
porneşte automat aparatul de
tăiat.
Hârtia este trasă în aparatul
de tăiat şi distrusă.
La aprox. 3 s după ce deschiderea de intrare a hârtiei este
din nou liberă, distrugătorul de
documente se deconectează
automat şi trece în starea pregătită de funcţionare.

Oprirea distrugătorului de documente
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• Apăsaţi intermitent comutatorul basculant „R“.
Comutatorul sare în poziţia zero.
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Blocajul de hârtie
Aţi introdus prea multă hârtie dintrodată.
ATENŢIE!
Nu conectaţi aparatul de tăiat
alternativînainte - înapoi („I“ - „R“).
Această manevră poate deteriora
distrugătorul de documente.
• Apăsaţi comutatorul basculant „R“.
Hârtie este împinsă în afară.
• Împărţiţi în două stiva de hârtie.
• Apăsaţi comutatorul basculant „I“.
• Introduceţi hârtia succesiv.

Containerul pentru material tăiat este
plin
ATENŢIE!
Goliţi neapărat recipientul pentru
material tăiat plin, deoarece, în cazul
mai multor apăsări repetate, pot
apărea disfuncţionalităţi ale aparatului de tăiat.
• Opriţi distrugătorul de documente.
Pentru aceasta, apăsaţi intermitent
comutatorul basculant „R“.
• Goliţi recipientul pentru material
tăiat.

Contactul recipientului pentru material tăiat este întrerupt
• Distrugătorul de documente se
opreşte.
• Verificaţi dacă recipientul pentru
material tăiat este montat corect în
raftul de jos.
În cazul altor defecţiuni, înainte de înştiinţarea serviciului nostru de asistenţă tehnică, vă
rugăm să verificaţi dacă motorul a fost suprasolicitat. Înainte de repornire, lăsaţi distrugătorul
de documente să se răcească aprox.
15 - 20 min.
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6 Curăţarea şi întreţinerea
curentă
Opriţi distrugătorul de documente şi scoateţi
fişa de reţea. Curăţarea se poate face numai cu
o cârpă moale şi cu o soluţie diluată de săpun.
Pătrunderea apei în aparat este interzisă.
Lubrifiaţi cu ulei aparatul de
tăiat în cazul în care randamentul de tăiere scade, dacă
apar zgomote sau după
fiecare golire a recipientului
pentru material tăiat (numai
la tăierea în particule):
• Pulveraţi în interior ulei special pentru blocul
de tăiere, prin deschiderea de intrare a hârtiei, pe întreaga lăţime.
• Acţionaţi sistemul automat Start-Stop şi lăsaţi
să funcţioneze aparatul de tăiat fără a introduce hârtie, de mai multe ori, înainte şi înapoi („I“ - „R“).
Se desprind praf de hârtie şi particule.
Indicaţie:
Lubrifierea cu ulei a aparatului de tăiere îmbunătăţeşte randamentul de tăiere şi în cazul
aparatelor cu tăiere în fâşii.

7 Pachetul de livrare
• Distrugător de documente pregătit de
racordare, ambalat în cutie de carton
• 5 saci pentru material tăiat
• 1 flacon de ulei special pentru blocul de
tăiere (50 ml), pentru aparatele cu tăiere în
particule
• Manual de exploatare
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5 Remedierea avariilor

Accesorii:
• Sac pentru material tăiat
nr. comandă 1.661.995.050
• Ulei special pentru blocul de tăiere (250 ml)
nr. comandă 1.235.997.403
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8 Date tehnice
Tip de tăiere
Dimensiunea de tăiere (mm)
Treapta de siguranţă DIN 32757 – 1
Capacitatea de tăiere (foi)
70 g/m2
DIN A4
80 g/m2
Viteza de tăiere
Masa
Lăţimea de lucru
Racord
Puterea la nr. max. de foi
Dimensiuni L x l x H (mm)
Volumul recipientului de colectare
Nivelul sonor (mers în gol / În sarcină)

Tăiere în fâşii
Tăiere în particule
5,8
3,9
3,9 x 30
1,9 x 15
2
2
3
4
22 - 24
16 - 18
12 - 14
9 - 11
17 - 19
13 - 15
9 - 11
7-9
90 mm/s
80 mm/s
12 kg
11 kg
240 mm
230 V, 50 Hz
100 V, 50/60 Hz – 115 V, 60 Hz
440 W
375 x 310 x 600
33 l
57 dB(A) / 59 dB(A)

Declaraţia de conformitate CE
Directiva CE privind maşinile 98 / 37 / CE
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004 / 108 / EC
Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2006 / 95 / EEC
Producătorul HSM GmbH + Co. KG, Bahnhofstraße 115, D-88682 Salem, declară prin prezenta că distrugătoarele de documente
SECURIO B22 corespund cu directivele CE sus-menţionate, inclusiv cu toate celelalte modificări referitoare la acestea.
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Norme aplicate şi specificaţii tehnice:
•

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002

•

EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001

•

EN 55014-2:1997 + A1:2001

•

EN 61000-4-5:1995 + A1:2001

•

EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

•

EN 61000-4-6:1996 + A1:2001

•

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

•

EN 61000-4-11:1994 + A1:2001

•

EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

•

EN 60950-1:2006

Salem, 02.11.2007

Rolf Gasteier - Director tehnic
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