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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:
 1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

2. Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

3. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji i ostrzeżeń zamieszczonych na produkcie.

4.  Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Obudowę należy 

czyścić ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem wody i mydła (nie korzystać z proszków czysz-

czących, benzyny ani rozcieńczalników).

5.  Umieścić niszczarkę blisko źródła zasilania, aby umożliwić jej szybkie odłączenie.

6.  Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody.

7.  Urządzenie nie powinno nigdy stać w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła bądź też nad 

nim.

8.  Nie dopuścić do kontaktu urządzenia z cieczami.

9.  Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zlecić naprawę wykwalifi kowanemu personelowi w 

przypadku, gdy:

  a) doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki;

  b) na urządzenie została wylana ciecz;

  c) urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo mimo zastosowania się do wszystkich instrukcji.

10.  Na kablu zasilającym nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie stawiać urządzenia w miej-

scu, w którym istnieje ryzyko nadepnięcia na kabel.

11.  Niszczarkę należy podłączyć do źródła zasilania, którego parametry odpowiadają wartościom 

podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku wątpliwości co do rodzaju źródła 

zasilania należy skontaktować się ze sprzedawcą bądź lokalnym zakładem energetycznym.

12.  Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Otwarcie lub usunięcie pokryw może narazić 

użytkownika na kontakt z poruszającymi się częściami lub na inne niebezpieczeństwa.

13. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.
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Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o niszczeniu niewielkiej ilości papieru w małym lub 

średnim biurze bądź w domu. Niszczarkę charakteryzuje niezawodność, atrakcyjna cena oraz łatwo 

dostępny serwis gwarancyjny.

DANE TECHNICZNE
Model Razor

Rodzaj cięcia Pasy

Rozmiar ścinek (mm) 7

Liczba arkuszy (A4 80g/m2) 5

Szerokość szczeliny (mm) 220

Wymiary (mm) 310 x 120 x 240

Napięcie znamionowe/częstotliwość znamionowa 220-240V~50/60Hz

Natężenie znamionowe 0,7A

Szczelina do wprowadzania 
papieru

Przełącznik

Część robocza

Kosz na ścinki
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
1.  Aby uniknąć obrażeń ciała, należy uważać, aby nie włożyć do szczeliny do wprowadzania papieru 

palców, krawatu, elementów ozdobnych ubioru oraz innych wiszących elementów ubioru.

2.  Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie wkładać do szczeliny materiałów laminowanych, zdjęć, 

toreb foliowych, tkanin itp.

3.  Nie niszczyć mokrego papieru. Mokry papier zaklinuje się między nożami, obniżając wydajność 

urządzenia.

4.  Aby uniknąć uszkodzenia kół zębatych i silnika, a co za tym idzie skrócenia żywotności urządzenia, 

należy niszczyć równocześnie nie więcej niż 5 arkuszy papieru.

5.  Po zniszczeniu 70 arkuszy należy zaprzestać korzystania z urządzenia. W przypadku zniszczenia 

zbyt wielu arkuszy papieru bądź zbyt długiego czasu uruchomienia wynikającego z zaklinowania 

papieru może dojść do przegrzania silnika. W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie na 60 

minut. Po ostygnięciu silnika niszczarkę można ponownie włączyć.

6.  Nie korzystać z trybu „REV”, jeżeli nie jest to konieczne. Nieuzasadnione użycie funkcji może 

doprowadzić do nagromadzenia ścinków papieru w otworze wejściowym i obniżyć wydajność 

urządzenia.

7.  Przed przeniesieniem urządzenia lub przystąpieniem do konserwacji bądź czyszczenia należy 

odłączyć niszczarkę od źródła zasilania.

TRYB AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA I ZATRZYMANIA

-  Urządzenie automatycznie rozpocznie cięcie 

papieru.

-  Jeżeli papier o mniejszych wymiarach nie zosta-

nie umieszczony w środku szczeliny, urządzenie 

nie uruchomi się automatycznie.

-  Po zakończeniu cięcia niszczarka samoczynnie 

się zatrzyma.

-  Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, 

do szczeliny należy wprowadzać jednocześnie 

maksymalnie 5 arkuszy papieru (A4 80g/m2).

5Do szczeliny 
wprowadzać 
jednocześnie 
maksymalnie 5 
arkuszy papieru 
(A4 80 g/m2)
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COFNIĘCIE PAPIERU 
Zbyt duża ilość papieru w szczelinie doprowadzi 

do zablokowania urządzenia. Aby odblokować 

niszczarkę i cofnąć papier, który utknął w szcze-

linie, należy ustawić przełącznik w położeniu 

„REV”. Papier zostanie automatycznie wysunięty ze 

szczeliny.

UWAGA
- Czas pracy urządzenia bez zatrzymania nie może przekroczyć 2 minut.

-  W przypadku przeciążenia zadziała zabezpieczenie. Urządzenie zostanie zatrzymane na około 60 

minut w celu ostygnięcia (temperatura otoczenia 30°C). W tym czasie element termoczuły systemu 

ochronnego ulegnie stopniowemu schłodzeniu, po czym nastąpi samoczynne ponowne urucho-

mienie urządzenia. 

OPRÓŻNIANIE KOSZA NA ŚCINKI

Po napełnieniu kosz na ścinki należy opróżnić.

1. Zdjąć część roboczą z kosza.

2. Opróżnić kosz.

3. Założyć ponownie część roboczą na kosz.
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UWAGA
-  Aby uniknąć obrażeń ciała, nie kłaść dłoni na części roboczej.

-  Jeżeli do niszczarki dostaną się włosy bądź chustka, należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie od 

źródła zasilania.

UWAGI
-  Część roboczą niszczarki należy założyć na kosz w prawidłowy sposób; w przeciwnym razie urucho-

mienie urządzenia nie będzie możliwe.

-  Po napełnieniu kosz na ścinki należy opróżnić. Po otwarciu przepełnionego kosza ścinki wydostaną 

się na zewnątrz. W przypadku korzystania z niszczarki przy przepełnionym koszu może dojść do 

wyłączenia urządzenia. W takiej sytuacji nawet po opróżnieniu kosza urządzenie będzie pracować 

głośno. Będzie to spowodowane zaklinowaniem papieru między nożami. Nie oznacza to jednak 

nieprawidłowej pracy urządzenia.

LISTA USTEREK:
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy sprawdzić, czy:

1. urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania;

2. przełącznik znajduje się w położeniu włączenia;

3. nie doszło do zaklinowania papieru;

4. nie doszło do przegrzania silnika;

5.  niszczarka została prawidłowo założona na kosz na ścinki (przełącznik bezpieczeństwa aktywowa-

ny jest jedynie w przypadku prawidłowego nałożenia części roboczej niszczarki na kosz). 

Ze względów bezpieczeństwa uruchomienie urządzenia po zdjęciu go z kosza nie jest możliwe;

6.  papier jest wystarczająco twardy, aby doprowadzić do samoczynnego uruchomienia urządzenia.
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TRACER RAZOR SHREDDER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
1. Read all instructions before using machine.

2. Save these instructions for your future handy reference.

3. Follow all warnings and instructions marked on the product.

4.  Unplug the unit from the wall outlet before cleaning. The housing can be cleaned with cloth, 

dampened with a mild soap and water solution (Do not use any scouring powder, petrol or thin-

ners).

5. Place the unit as close as possible to power source for quick and easy unplugging.

6. Do not use the unit near water.

7. This unit should never be placed near or over the radiator or heat source.

8. Avoid spilling liquids onto the unit.

9.  Unplug the unit from the wall outlet and refer servicing to qualifi ed personnel undr the following 

conditions:

  a) When the power cord or plug is damaged or frayed.

  b) When liquid has been spilled onto the unit.

  c) If the unit does not operate normally when the operating instructions are followed.

10.  Do not allow anything to rest on the power cord. Do not place the unit where people may walk 

on the cord.

11.  The unit should be operated according to the type of power indicated on the rating label. If you 

are not sure of the type of power available, consult your dealer or local electricity board.

12.  Do not attempt to service this product yourself, opening or removing covers may expose you to 

dangerous live parts or other risks.

13.  Keep this machine out of reach of children or pets.
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TRACER RAZOR SHREDDER

Shredder is especially designed for schredding small quanities of paper at small or medium sized 

workplace or at home. This paper shredder provides you with reliable function, aff ordable price and 

comprehensive warranty service.

TECHNICAL DATA

Model Razor

Cutting style Strip Cut

Shred size (mm) 7

Shred capacity (A4 80g/m2) 5 sheets

Entry width (mm) 220

Dimensions (mm) 310 x 120 x 240

Rated voltage/frequency 220-240V~50/60Hz

Rated current 0,7A



9

TRACER RAZOR SHREDDER

SPECIAL INSTRUCTIONS
1.  Avoid to put fi nger, tie, ornament or any other pendent matters  into paper in put slot to protect 

the user from injury.

2.  Please keep laminating material, photo, plastic bag or cloth etc. from being input into shredder 

slot to prevent cutter from damage and thus lower its performance.

3.  Please do not shred wet paper. Wet paper will twist on the cutter and lower performance of shred-

der.

4.  To extend usage life, please do not shred more than 5 sheets of paper at one time so as no to 

damage gears and motor.

5.  Please do not continue shredding paper more than 70 sheets. If machine shreds too many paper 

or stays live too long due to jamming, the motor will be overheated. If so, please turn off  machine 

for 60 minutes and restart it after motor is cooled down.

6.  Please do not use „REV” mode arbitrarilly if not necessery. Arbitrary use will couse paper scraps to 

be piled up in the entry and aff ect shredding eff ect negatively.

7.  Please unplug power before moving, maintaining and cleaning up the shredder and the basket.

AUTO SHRED AND STOP

- Shredder will cut automatically.

-  If paper of small size is not put in the centre of 

entry, shredder will not work automatically.

-  After fi nishing cutting, shredder will stop auto-

matically.

-  To quarantee normal operation, cut max 5 sheets 

(A4 80g/m2) of paper at one time.

5
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TRACER RAZOR SHREDDER

REVERSE PAPER 
If too many sheets are input, shredder will be 

locked. To unlock shredder and reverse paper 

being cutting, push switch to „REV” position and 

paper will be reversed out automatically.

ATTENTION
- Do not let machine operate continuosly 2 minutes.

-  When overloaded, safety protection device will start working automatically. In this case, shredder 

shall be stopped for about 60 minutes for recovering (Enviromental temperature 30 0C). During 

this period, thernosensitive protector will be cooled fown gradually and shredder will start to work 

automatically. 

EMPTY THE WASTEBASKET
Please emty the wastebasket when scraps are fully 

piled in the basket.

1. Take shredder head away from basket.

2. Empty the wastebasket.

3. Replace shredder head into the wastebasket.
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TRACER RAZOR SHREDDER

SPECIAL ATTENTION
- Never put hand over the shredder head to prevent from being wounded by cutter.

- If hair, kerchief are winded into shredder, please cut off  power immediately.

NOTES
- Shredder head should be placed properly, or the shredder will not work.

- When basket is full, please empty the basket. When basket is over fully fi lled and pulled out, paper 

scraps will fl y around. If user continues to use shredder without empting the basket, the shredder’s 

normal operation will be discontinued. At this time, even user empties basket, shredder will generate 

noise due to scraps attachment to cutters. But it does not mean the machine performs abnormally.

CHECKLIST OF MALFUNCTIONS:
If the equipment does not work properly, please check the following points:

1. Is your shredder properly plugged in?

2. Is the switch ON?

3. Is your shredder jammed with paper?

4. Is the motor overheated?

5.  Is the machine properly positioned on the wastebasket (A safety switch under the head can be 

activated only when the head seats properly over the basket. For Your safety, the machine will not 

work when the head is moved from the basket)?

6. Is the paper to soft to trigger the auto device inside the paper entry?



Importer: 
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być 
traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację 
pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego 
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, 
dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Symbol odpadów pochodzących 
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) 


