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Части 

Инструкции 

 

1. Кошче за отпадъци 

2. Приспособление на шредера 

3. Отвор за подаване 

4. Линия за свързване 

5. Превключвател 

6. Индикатор за захранване 

7. Предупредителни символи 
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1. Въведение 
 

1.1 Предговор 

Чрез закупуването на този шредер, вие получавате качествен 

продукт от Hama, който отговаря на най-модерните разработки от 

технологична гледна точка и функционалност. 

Моля, прочетете информацията, съдържаща се в тази листовка, за 

да свикнете бързо с уреда и да можете да използвате напълно 

функциите му. 

Това устройство е ново и никога не е било използвано. Може да 

има остатъци от унищожени документи, които са от извършените 

тестове за осигуряване на добро качество. 

Бележка в съответствие с DIN 66399: 

Всеки човек – независимо дали юридическо или частно лице – е 

отговорно за унищожаване на всяка поверителна лична или 

чувствителна информация, за да осигури защита на личността. 

Независимо дали е ваша лична информация или такава на други 

лица, е във ваш личен интерес да предотвратите личната 

информация, в частност вашата, да попадне в лоши ръце. 

Шредерите на Hama ви предлагат помощ, на която може да се 

разчита. 
 

1.2 Основна информация за това устройство 

Шредерите Premium X6M унищожават хартия, телбодове, 

магнитни ленти и карти с чипове. 

Не можете да унищожавате: CD, DVD и Blu-ray дискове, 

непрекъснати канцеларски материали, самозалепващи етикети, 

филми, вестници, картон, кламери, ламинирани хартии или 

пластмаси (с изключение на гореупоменатите елементи). 
 

1.3 Информация за ръководството 

Това ръководство е част от шредер Premium X6M (оттук нататък 

наричан уреда) и ви предоставя важна информация за употребата 

по предназначение, безопасност, свързване, както и работа с 

уреда. 

Това ръководство трябва да се съхранява винаги близо до уреда. 

То трябва да се прочете и прилага от всички, които използват уреда 

или отстраняват неизправности по него. 

Съхранявайте ръководството на безопасно място и го предавайте 

с уреда, ако го продадете. 
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1.4 Запазени права 

Тази документация е защитена със запазени права. 

Всяко възпроизвеждане или копиране на цялостно или на части и 

възпроизвеждане на илюстрациите, дори в редактиран вид, е 

разрешено само с писменото съгласие на производителя. 

 

 

1.5 Отказ от отговорност 

Цялата техническа информация, данни и инструкции за работа, 

съдържащи се в това ръководство, са в съответствие с последното 

състояние преди отпечатване и е въз основа на предишния ни опит 

и познания. 

Производителят не поема никаква отговорност за щети или 

наранявания, произлизащи от неспазване на ръководството за 

употреба, използването на уреда не по предназначение, 

непрофесионални ремонти, неупълномощени модификации или 

употреба на неодобрени резервни части. 

 
 

2. Безопасност 
 

2.1 Основни предпазни мерки 

Спазвайте следните инструкции за безопасност, за да се уверите в 

безопасното използване на уреда: 

■ Инспектирайте уреда за видими знаци за повреда преди 

употреба. Не използвайте повреден продукт. 

■ Хора, които поради техните физически, умствени или моторни 

възможности не могат да работят с уреда, могат да го 

използват само под наблюдението или инструкциите на 

отговорен човек. 

■ Неизправните компоненти могат да се заменят само с 

оригинални резервни части. Само оригиналните резервни части 

могат да гарантират, че приложимите изисквания за 

безопасност са спазени. 

■ Дефектните части могат да се заменят само с оригинални 

резервни части.   Само тези части гарантират, че изискванията 

за безопасност са спазени. Предпазвайте уреда от влага и 

проникване на течности и/или обекти. В случай на контакт с 

течности, изключете незабавно уреда от захранването. 
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2.2 Устройства за безопасност 

Устройството е оборудвано с изключвател за безопасност и може 

да функционира само когато приспособлението на шредера (2) е 

правилно закачено за кошчето за отпадъци (1). 

Опасност от електрически удар! 

Контакт с живи проводници или компоненти, представляват 
риск от сериозни 

наранявания или дори смърт! 

Спазвайте следните изисквания за безопасност, за да 

избегнете всякакви опасности от електрически удар: 

  Не използвайте уреда, ако захранващите проводници или 
захранващия кабел са повредени. 

 В никакъв случай корпусът на уреда не трябва да бъде 

отварян. Опасност от електрически удар, ако се докоснат 

живи връзки и/или електрическата и механична 

конфигурации се променят. 

 Никога не потапяйте уред или захранващия кабел във 

вода или други течности. 

ОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасност от отрязване от режещите ролки! 

Спазвайте следните изисквания за безопасност, за да избегнете 
всякакви наранявания: 

 Не докосвайте режещите ролки. 
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2.3 Предупредителни символи на уреда 

Следните предупредителни символи могат да бъдат поставени на 
уреда: 

 

Основен предупредителен символ 
 

Следвайте инструкциите в ръководството. 
 
 

Разрешавайте деца да използват уреда само под 
наблюдение. 

 

   Не поставяйте кламери в отвора за подаване. 

  Не пипайте в отвора за подаване. 

   Дръжте дрехите далеч от отвора за подаване.  

Дръжте широките накити далеч от отвора за подаване. 
 
 

Дръжте косата далеч от отвора за подаване. 
 
 

Не използвайте аерозолни продукти върху или в близост до 
устройството. 

 
 

Не поставяйте CD/DVD дискове в отвора за подаване. 
 
 

 

 

Опасност от нараняване 

 Спазвайте предупредителните символи, за да избегнете 

нараняване или повреда в уреда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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3. Монтаж и сглобяване 

■ Отстранете всички пакетиращи материали от устройството. 

■ Не поставяйте устройството в гореща, мокра или много влажна 
среда. 

■ Поставете устройството на равна, хоризонтална повърхност, така 
че да е стабилно. 

■ Контактът трябва да е лесно достъпен, така че 

електрозахранването да може да се изключи лесно, в случай на 

авария. 

■ Преди да свържете устройството, сравнете данните за 

свързване за устройството (напрежение и честота) на типовата 

табелка с тези от електрозахранването. Тези данни трябва да 

съвпадат, за да се избегнат повреди по устройството. 

■ Дръжте свързващия кабел далеч от горещи повърхности и 

остри ръбове. 

■ Поставете всички кабели така, че да няма опасност от прекъсване. 

■ Не огъвайте или късайте кабела. 

 

4. Съхранение и работа 
 

4.1 Инструкции за работа 

■ Обърнете внимание, че дебелината на хартията се увеличава, 

когато се прегъне и така е възможно да превиши максималния 

капацитет за брой страници. 

■ Винаги изчаквайте процесът по унищожаване да приключи, за 

да започнете нов. 

■ Никога не използвайте уреда за повече от 2 минути постоянна 

работа. 

 
 

4.2 Бележки за употребата 

4.2.1 Включване на устройството 

■ Плъзнете работния ключ (5) в позиция “On/Auto”.  Режещите 

ролки се завъртат за кратко. Устройството е готово за употреба.  

Индикаторът със зелена светлина (6) е постоянно осветен. 
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4.2.2 Унищожаване на хартия и пластични карти 

■ Поставете хартията или пластичната карта в средата на 

отвора за подаване (3). Режещите ролки се включват 

автоматично. 

■ Отпуснете хартията или пластичната карта. Устройството се 

изключва автоматично след като унищожаването приключи. 
 

 

 
 

 

4.2.3 Режим за работа а обратно 
 
 
 

■ Плъзнете работния ключ (5) в позиция “Rev”. Ролките на 

режещата система се завъртат в обратна посока. 

■ Издърпайте хартията от отвора за подаване (3). 

■ За да върнете устройството в режим на готовност, поставете 

работния превключвател (5) отново на AUTO. 

 
 

4.2.4 Изпразване на кошчето 

■ Когато режещите ролки са в покой, повдигнете 

приспособлението на шредера (2). Вграденият изключвател за 

безопасност автоматично изключва устройството. 

■ Изпразнете кошчето. 

■ Поставете приспособлението на шредера (2) обратно върху 

кошчето за отпадъци (1). 

 
 

4.2.5 Изключване на устройството 

■ Плъзнете работния ключ (5) в позиция “Off”. 

БЕЛЕЖКА! 

БЕЛЕЖКА! 

 Изпразвайте кошчето редовно, за да предотвратите 

повреда в устройството. 

 Тези режими служат за отстраняване на блокирани 

части в режещата система. 
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ОПАСНОСТ 

 

5. Почистване и поддръжка 

Почистете уреда със суха кърпа. В случай на сериозно 

замърсяване, кърпата може да се навлажни леко. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опасност от смърт поради електрически ток 

 Извадете захранващия кабел от електрическия контакт 

преди да почистите устройството. 

ВНИМАНИЕ! 

Опасност от порязване от ролките на режещото 
приспособление! 

Спазвайте следните инструкции за безопасност, за да избегнете 
наранявания: 

 Не докосвайте режещите ролки 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Влагата може да повреди уреда! 

 За да предотвратите непоправими повреди, се уверете че 

в уреда няма да навлезе влага, докато до почиствате. 


