
  INSTRUKCJA BHP 
PRZY OBSŁUDZE NISZCZARKI DO DOKUMENTÓW 

 
Zasady bezpieczeństwa: 
 Przed  rozpoczęciem pracy  z urządzeniem, należy zapoznać się   z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami 

producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia 

 Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V  
 Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem 
 Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych 
 Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy 
 Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla 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 osoba uprawniona 

MONTAŻ: 
 Umieścić głowicę na koszu  
 Podłączyć przewód do gniazda sieciowego 230 V 
 Ustawić włącznik niszczarki w pozycji AUTO/ON 
 Niszczarka jest gotowa do pracy 

OBSŁUGA NISZCZARKI  

Główny przełącznik umieszczony jest na górnej części obudowy niszczarki. Może być ustawiony w 3 
pozycjach: AUTO/ON – 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  

KONSERWACJA  
Regularne oliwienie noży tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności, podwyższeniu głośności oraz znacznie 
wydłuża sprawność niszczarki. Noże tnące powinno się smarować specjalnym olejem (dostarczanym przez 
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 Konserwację może wykonać jedynie konserwator lub serwis 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 
 
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i 
odłączone od zasilania 
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym 
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w 
takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 
    http://www.bihp.net 


