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UWaGa!
•	 Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
•	 sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znaj-

dującej się na spodzie urządzenia są takie jak w twoim gniazdku.
•	 Nie używaj urządzenia jeżeli kosz nie jest zainstalowany
•	 Nie używaj urządzenia jeżeli kosz jest pełny.
•	 Wyłącz wtyczkę z gniazdka: 

 a) zanim opróżnisz kosz, 
 c) przed naprawą lub konserwacją, 
 d) przed otworzeniem urządzenia w przypadku naprawy.

•	 zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu unik-
nięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.

•	 Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.

UWaGI DoTYCZĄCE bEZPIECZEŃSTWa
Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym 
samym czasie. 

Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynno-
ści związanych z obsługą urządzenia (np. czyszczenia itp.)

Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia.  Urządzenie zostało zaprojekto-
wane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do bezpiecznego użytkowa-
nia i obsługi tylko przez dorosłych.

Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.

  

Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy) z dala od 
szczeliny wejściowej niszczarki.  Nie zastosowanie się do tego zalecenia może 
spowodować obrażenia!

Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.

W przypadku niebezpieczeńtwa należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.

Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.

Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów, kart kre-
dytowych i płyt cD.  Niszczenie innych materiałów może spowodować obra-
żenia bądź uszkodzenie urządzenia.

W przypadku, gdy urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem, musi być pod-
łączone do gniazdka z uziemieniem! 

Nie należy używać do konserwacji niszczarki żadnych substancji w aerosolu.
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CHaraKTErYSTYKa 
Wszystkie niszczarki z serii Kobra 400 ES wyposażone są w najnowsze osiągnięcie tech-
nologiczne - system ENErGY sMarT, dostępny wyłącznie w niszczarkach kobra. system 
ten umożliwia oszczędność energii, przez co korzystnie wpływa na redukcję emisji cO2. 
Pobór energii przez niszczarki kobra zarządzany jest przez dedykowane oprogramowanie, 
zapewniające zerowe zużycie energii w funkcji „stand-by”, sygnalizowane wskaźnikami 
optycznymi umieszczonymi na obudowie.

Niszczarki z rodziny Kobra 400 ES charakteryzują się bardzo dużą mocą i wydajnością, 
dzięki czemu mogą być wykorzystywane do niszczenia bardzo dużych ilości papieru. 
Wyposażone są w napęd łańcuchowy z przekładniami stalowymi oraz silniki przystoso-
wane do pracy ciągłej. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie w półkę na wydruki kom-
puterowe. 

Kobra 400 S5 ES to niszczarka dokumentów dużej mocy, zaprojektowana do niszczenia 
dużych ilości papieru. Papier cięty jest na ścinki o szerokości 5,8 mm. Maksymalna ilość 
jednorazowo ciętych kartek to:
 60 - 62 kartek (a4 70g/m2, Uzas. = 230V) 
 47 - 49 kartek (a4 80g/m2, Uzas. = 220V)
kobra 400 s5 Es przystosowana jest do cięcia zszywek, małych spinaczy, kart plastiko-
wych, dyskietek i płyt cD. 

Kobra 400 C2 ES to niszczarka dokumentów typu „cross-cut”, która tnie papier na ścinki o 
wymiarach 1,9 x 15 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:
 29 - 31 kartek (a4 70g/m2, Uzas. = 230V) 
 23 - 24 kartek (a4 80g/m2, Uzas. = 220V)
kobra 400 c2 Es oprócz papieru tnie również zszywki, małe spinacze, karty plastikowe  
i płyty cD. 
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Kobra 400 C4 ES to niszczarka dokumentów typu „cross-cut”, która tnie papier na ścinki o 
wymiarach 3,9 x 40  mm.  Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to: 
 44 - 48 kartek (a4 70g/m2, Uzas. = 230V) 
 35 - 38 kartek (a4 80g/m2, Uzas. = 220V)
Oprócz cięcia papieru niszczarka może zniszczyć zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, 
dyskietki oraz płyty cD.

Kobra 400 HS to niszczarka dokumentów, która tnie papier na ścinki o wymiarach  
0,8 x 9,5 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:
 17 - 19 kartek (a4 70g/m2, Uzas. = 230V) 
 14 - 16 kartek( a4 80g/m2, Uzas. = 220V) 
kobra 400 Hs oprócz papieru tnie również zszywki. 

Kobra 400 HS-OM to niszczarka wyłącznie do niszczenia nośników informacji takich jak 
płyty cD, DVD i Blue ray. Niszczy płyty cD na ścinki 1,5 x 2,5 mm. Tnie do 3000 płyt cD na 
godzinę

Kobra 400 HS-OM COMBI  to niszczarka dokumentów, która tnie papier na ścinki o 
wymiarach 0,8 x 9,5 mm i płyty cD na  ścinki 1,5 x 2,5 mm. Maksymalna ilość jednorazowo 
ciętych kartek to:
 17 - 19 kartek (a4 70g/m2, Uzas. = 230V)
 14 - 16 kartek( a4 80g/m2, Uzas. = 220V)
kobra 400 Hs-OM cOMBi posiada dwa oddzielne pojemniki na papier i na płyty cD.

MoNTaŻ 
Otwórz drzwiczki i zdejmij z prowadnic urządzenie podtrzymujące worek plastikowy na 
ścinki. Niszczarka posiada 2 motylkowe śruby unieruchamiające resorowany moduł tnący. 
zlokalizuj te śruby (zgodnie z rysunkiem) i wykręć je. Praca z nie wykręconymi śrubami 
będzie głośniejsza. W przypadku konieczności przemieszczenia niszczarki lub jej transpor-
tu należy koniecznie wkręcić te śruby (Uwaga! transport bez tych śrub grozi 
uszkodzeniem niszczarki). Następnie załóż worek plastikowy na urządzenie podtrzymują-
ce i włóż z powrotem na prowadnice. Umieść prowadnice w skrzyni i zamknij drzwiczki. 

obSŁUGa UrZĄDZENIa - SYSTEM ENErGY SMarT
Włóż wtyczkę do prądu. Przełącz przełącznik (4) na pozycję (i), zapali się wówczas nie-
bieska sygnalizacja świetlna, oznaczająca gotowość niszczarki do pracy. Po włożeniu 
dokumentu w szczelinę wejściową niszczarki czujnik automatycznie włącza motor i po 
zniszczeniu papieru wyłącza.  Po zakończeniu niszczenia, a także gdy niszczarka jest 
pełna, automatycznie aktywowany jest system ENErGY sMarT. Urządzenie pozostaje w 
gotowości do pracy, jednak energia elektryczna nie jest już pobierana ze źródła zasilania. 
Niszczarki wyposażone w Es zużywają energię tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna do 
niszczenia dokumentów, dzięki temu oszczędzają energię, środowisko i koszty. Pozycja 
przełącznika „r“ (reverse – cofanie), służy do wycofania włożonych dokumentów. Funkcja 
ta przydatna jest w przypadku zablokowania niszczarki na skutek włożenia zbyt dużej 
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jednorazowej ilości dokumentów. Funkcję reverse można uruchomić tylko wtedy, gdy 
niszczarka znajduje się w stanie gotowości do pracy.
kobra 400 wyposażona jest w specjalne czujniki pomiarowe, które automatycznie 
zatrzymują maszynę na wypadek, gdy worek jest pełen, gdy są otwarte drzwiczki oraz  
w przypadku przegrzania silnika maszyny. Po ok. 15 min. przeznaczonych na ochłodzenie 
silnika, maszyna jest gotowa do dalszej pracy. 

UWaGa! 
 
kiedy automatyczna ochrona silnika zostanie uruchomiona (tzw. termiczny wyłącznik sil-
nika), nie jest możliwe uruchomienie niszczarki, mimo że na panelu sterowania włączony 
jest sygnał czuwania, oznaczający gotowość maszyny do pracy. Należy odczekać do czasu 
wystudzenia silników niszczarki. 

SPoSÓb UŻYTKoWaNIa

SMAROWANIE
•	 Niszczarki	Kobra	400	S5	ES	wymagają	smarowania	noży	co	około	6	godzin		

sumarycznego	czasu	pracy.
•	 Kobra	400	C2	ES	wymaga	smarowania	noży	minimalnie	co	około	30	min.		

sumarycznego	czasu	pracy.
•	 Kobra	400	C4	ES	wymaga	smarowania	noży	minimalnie	co	około	1	godzina		

sumarycznego	czasu	pracy.
•	 Kobra	400	HS	ES,	400	HS-OM,	400	HS-OM	COMBI	wymagają	smarowania	noży	

minimalnie	co	około	20	min.	sumarycznego	czasu	pracy.
•	 Do	smarowania	należy	stosować	olej	do	niszczarek	-	dostępny	u	sprzedawcy	

niszczarki.
•	 Przed	smarowaniem	noży	przez	szczelinę	wejściową	urządzenie	należy		

odłączyć	z	sieci.
•	 Nadmiar	oleju	spłynie	do	kosza	ze	ścinkami.

UWaGa! Smarowanie jest elementem niezbędnym zapewniającym 
prawidłową, bezawaryjną pracę niszczarek. Nie zastosowanie się do tego zale-
cenia spowoduje utratę gwarancji.

cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu 
nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia  
z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego 
żywotności. Dlatego też, w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek, 
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zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70 % maksymalnej jednorazowej ilości 
kartek dla danego modelu. zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek 
niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzić do dużych 
przeciążeń układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość niszczarki,  
a nawet prowadzić do jej uszkodzenia. 
Nie należy ciąć elementów metalowych, które mogą obniżyć jakość cięcia lub doprowa-
dzić do uszkodzenia noży tnących. 
W przypadku niszczenia dyskietek, każdą z osobna należy wkładać w pozycji jednym 
rogiem do dołu, umieszczając maksymalnie głęboko w szczelinie wejściowej. W przypad-
ku wystąpienia trudności z chwyceniem dyskietki przez noże tnące, należy popchnąć ją 
jakimkolwiek innym materiałem przeznaczonym do zniszczenia przez niszczarkę.
Nie należy  niszczyć jednorazowo więcej niż jedną kartę kredytową/ płytę cD.
zabrania się niszczenia papieru i kart kredytowych, płyt cD lub dyskietek jednocześnie. 

USTErKI
W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszko-
dzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. 
Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zacho-
wać oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy 
w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas 
transportu ponosi nabywca. Dlatego też, w przypadku braku oryginalnego opakowania,  
w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

Parametry niszczarek, w tym także jednorazowa ilość niszczonych kartek, są 
określone przez producenta indywidualnie dla każdego modelu. Pojawiające się 
rozbieżności w większości wypadków wynikają z innego napięcia w sieci, różnej 
gramatury papieru lub bez należytej dbałości i braku przestrzegania warunków eks-
ploatacji określonych w niniejszej instrukcji. Jeżeli zdarzy się, że niszczarka zniszczy 
jednorazowo mniej kartek niż podaje to producent, prosimy w pierwszej kolejności 
sprawdzić, czy rzeczywiste napięcie w sieci odpowiada napięciu ustalonemu dla 
określonej liczby niszczonych kartek oraz naoliwić system noży tnących.

WSKaZÓWKI DoTYCZĄCE oCHroNY śroDoWISKa
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodo-
wego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalne-

go kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy. szczegółowe kwestie 
regulują przepisy prawne danego kraju. informuje o tym symbol przekreślonego kosza na 
śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. segregując śmieci przezna-
czone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.
RoHS
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Specyfikacja / model S5 C2 C4 300HS 400HS 400HS
OM

400HS
COMBI

szerokość wejścia (mm) 400 400 400 300 400 130 130 
240

szerokość cięcia (mm) 5,8 1,9x15 3,9x40 0,8x9,5 0,8x9,5 1,5x2,5 1,5x2,5
0,8x9,5

Poziom bezpieczeństwa DiN 32757 2 4 3 5 5 5 5

Wydajność - ilość arkuszy a4/70g 60/62 29/31 44/48 10/12 17/19 17/19

cięcie dyskietek tak tak

kruszenie płyt cD tak tak tak 3000 
cD/h

3000 
cD/h

cięcie kart plastikowych tak tak tak tak tak

automatyczny sTarT/sTOP tak tak tak tak tak tak tak

cięcie zszywek tak tak tak tak tak tak tak

cięcie małych spinaczy tak tak tak tak tak tak tak

sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz tak tak tak tak tak tak tak

Optyczny wskaźnik napełnienia worka tak tak tak tak tak tak tak

silnik przystosowany do pracy ciągłej tak tak tak tak tak tak tak

zabezpieczenie przed przegrzaniem tak tak tak tak tak tak tak

Poziom hałasu (dba) 60 61 68 61 60 60 60

Napięcie  (V) 230 230 230 230 230 230 230

Moc (W) 2100 2100 2100

920
(2 

silniki 
460 

każdy)

2100 2100 2100

Objętość pojemnika (litry) 160 160 160 85 160 80 80/110

długość (cm) 60 60 60 43 60 60 60

Wymiary: szerokość (cm) 48 48 48 31 48 48 48

wysokość (cm) 93 93 93 83 93 93 93

Waga (kg) 82 96 96 40 110 98 110

Opcjonalnie półka na dokumenty tak tak tak tak tak
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