
Instrukcja obsługi
Genie 550 MXCD



2

PL
Drogi użytkowniku,
dziękujemy za wybór urządzenia marki Genie. Jesteśmy pewni, że produkt ten spełni twoje wszelkie
oczekiwania. Aby twoja praca z niszczarką przebiegała bezpiecznie i bez problemów, szczegółowo
zapoznaj się z instrukcją, którą trzymasz w ręku.

Opis symboli znajdujących się na urządzeniu

Ten symbol znajduje się przed wszystkimi innymi znakami ostrzegawczymi oraz
informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie uszkodzenia niszczarki bądź zranienia
użytkownika

Ten symbol ostrzega użytkownika, aby nie pochylał się nad urządzeniem. Grozi to
wkręceniem włosów w mechanizm niszczarki.

Ten symbol przypomina o zachowaniu bezpieczeństwa przy niszczeniu dokumentów.
Nigdy nie należy wkładać palców oraz dłoni w szczelinę podajnika dokumentów.

Ten symbol ostrzega o zachowaniu bezpieczeństwa podczas niszczenia dokumentów
przez osoby noszące krawat.

Ten symbol przypomina o potrzebie usunięcia zszywek oraz spinaczy z dokumentów
przed ich zniszczeniem. W innym przypadku może nastąpić mechaniczne uszkodzenie
urządzenia.

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

1. Trzymaj z dala od urządzenia wszelkie luźno wiszące części garderoby, krawaty, biżuterię. W
szczególności należy uważać na długie włosy.

2. Wyłączaj urządzenie jeżeli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
3. Przed zniszczeniem, usuwaj wszelkie spinacze oraz zszywki z dokumentów. Urządzenie niszczy

zszywki ale producent nie zaleca niszczenia tego typu materiałów
4. Nie wolno wkładać palców oraz dłoni w szczelinę podajnika dokumentów, może to spowodować

poważne obrażenia.
5. Nie przekraczaj zalecanej przez producenta liczby dokumentów niszczonych naraz. Nie próbuj

niszczyć metalowych elementów, oraz takich które są pokryte klejem.
6. Proces ciągłego niszczenia nie powinien przekraczać 3 minut. Po takim czasie zaleca się

wyłączenie urządzenia w celu ochłodzenia mechanizmu niszczarki.
7. Zawsze wyłączaj urządzenie podczas przesuwania, czyszczenia lub opróżniania pojemnika ze

Ścinkami.
8. Regularnie opróżniaj kosz ze ścinkami.



3

PL

Instalacja

1. Sprawdź czy głowica niszczarki jest poprawnie zamocowana na koszu na odpady.
2. Zamocuj wewnątrz kosza pojemnik na odpady z płyt CD/DVD
3. Podłącz wtyczkę do zasilania (220V).

Urządzenie posiada 3 tryby pracy
A) Tryb AUTO. W tym trybie urządzenie zacznie pracować autoamtycznie po włożeniu dokumentów
lub płyty do szczeliny wejściowej. Po zakończeniu niszczenia urządzenie wyłączy się samoistnie.
Nigdy nie niszczy płyt CD oraz papieru w tym samym czasie.

B) Tryb REV. Tryb ten jest używany do usuwania zaciętego papieru lub w celu przeczyszczenia noży
tnących

C) Tryb OFF. Włącznik powinien być przestawiony na tę pozycję, kiedy urządzenie jest nieużywane
lub kiedy chcemy opróżnić kosz na ścinki.

Zacięcia papieru oraz przeciążenia mechanizmu:

Urządzenie jest wyposażone w mechanizm cofania dokumentów oraz czujnik zapobiegający
przeciążeniu. Normalny cykl pracy dla tej niszczarki wynosi 3 min nieprzerwanej pracy, poczym
urządzenie powinno zostać wyłączone w celu ostygnięcia. Urządzenie zacznie cofać dokumenty lub
automatycznie wyłączy się w następujących przypadkach:

1. Urządzenie było używane przez dłuższy czas niż 3 min ciągłej pracy.
2. Dokumenty zostały krzywo włożone do podajnika, co może spowodować zacięcie. Nigdy nie

pozostawiaj urządzenie przy zacięciu z włączonym zasilaniem.
3. Do urządzenia włożono za więcej dokumentów niż podano w specyfikacji niszczarki. Zapala się
kontrolka OVERLOAD
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W przypadku zacięcia:

W przypadku przeciążenia mechanizmu:

REV.

W przypadku przepełnienia kosza na odpady

Automatyczny czujnik zacięcia powinien zacząć cofać dokument. Usuń niezniszczoną część
dokumentu za pomocą trybu REV

1. Wyłącz urządzenie i poczekaj aż mechanizm niszczący ostygnie. W przypadku
przeciążenia kontrolka OVERHEAT zapali się.

2. Włącz urządzenie. Jeżeli papier znajduje się w urządzeniu, usuń go za pomocą trybu
Następnie spróbuj ponownie włożyć dokument do niszczarki.

1. Urządzenie wyposażone jest w okienko, które pozwala ocenić poziom zapełnienia kosza. Zawsze
regularnie opróżniaj kosz na odpady

Konserwacja urządzenia

Aby urządzenie działało optymalnie, zalecamy okresowe oliwienie mechanizmu niszczarki. Postępuj
zgodnie z zaleceniami poniżej:
A) Wyłącz urządzenie i upewnij się że kontrolka jest wyłączona.
B) Włóż kartę papieru A4 do podajnika dokumentów.
C) Nanieś odrobinę oleju wzdłuż krótszego boku kartki.
D) Włącz urządzenie. Za pomocą arkusza z olejem, mechanizm niszczarki zostanie naoliwiony.
E) Powtórz punkt A-D co najmniej dwa razy.

Power

Warunki gwarancji

Wszelkie próby samodzielnej naprawy są jednoznaczne z utratą gwarancji. Wszelkie uszkodzenia i
usterki należy zgłaszać dystrybutorowi Genie na Polskę, którego dane znajdują się poniżej:



Warszawa, ul. Szyszkowa 43
tel. (22) 497 99 79

info@digitalsolutions.pl
www.digitalsolutions.pl

Digital Solutions
@Home @Office
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Specyfikacja techniczna

- Sposób cięcia: ścinki
- Wielkość ścinek: 3 x 9 mm
- Jednorazowe niszczenie: 5 arkuszy (80g/m2) / 1 CD/DVD
- Szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm
- Poziom bezpieczeństwa: DIN 4
- Pojemność kosza: 25L
- Funkcja autostartu
- Funkcja rewersu
- Ochrona przed przegrzaniem


