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1. Zawartość opakowania
1x Nasadkowa niszczarka do dokumentów, 1x Instrukcja obsługi
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2. Opis części urządzenia
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2 lampka READY/ON

4 wyciągana szyna do mocowania 			
na koszu na papiery

3 kabel sieciowy

5 otwór na papier

1 przełącznik AUTO/OFF/REV

6 czujnik obecności papieru

rys. A

rys. B
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3. Informacje ogólne

Zapoznanie się z instrukcją obsługi i jej
przechowywanie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat uruchomienia i obsługi urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi, w szczególności z zasadami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń
lub uszkodzeń nakładanej niszczarki dokumentów.
Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było z niej skorzystać w przyszłości.
Jeżeli nakładana niszczarka dokumentów zostanie przekazana osobom trzecim,
należy koniecznie przekazać razem z niniejszą instrukcją obsługi.
Niniejszą instrukcję obsługi można także pobrać jako plik PDF z naszej strony
internetowej www.monolith-support.com.

Objaśnienia symboli ostrzegawczych
Następujące symbole i hasła ostrzegawcze wykorzystywane są w instrukcji
obsługi, na urządzeniu lub na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

WSKAZÓWKA!

Ten symbol ostrzegawczy/ostrzeżenie oznacza
zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może, jeśli
się go nie uniknie, spowodować śmierć lub poważne
obrażenia.
Ten symbol ostrzegawczy/ostrzeżenie ostrzega
przed możliwymi szkodami materialnymi.

Ten symbol ostrzega przed potencjalnymi szkodami materialnymi		
i oznacza informacje dodatkowe na temat montażu lub eksploatacji
urządzenia.
Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności“):
Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wszystkie obowiązujące
przepisy wspólnotowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Pieczęć „Sprawdzone bezpieczeństwo“ (znak GS) potwierdza,
że wyrób spełnia wymagania przewidziane w niemieckiej
ustawie o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). Znak GS
oznacza, że przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem
bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika nie są zagrożone. Jest
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to dobrowolny znak bezpieczeństwa, wydawany przez TÜV Rheinland.
Przeczytać instrukcję!

Urządzenie jest zgodne z klasą ochrony II: Jest on wyposażony w podwójną izolację oraz nie zawiera tym samym części metalowych, które
w przypadku awarii mogłyby znaleźć się pod napięciem.

Nasadkowa niszczarka dokumentów jest przeznaczona tylko do
użytku wewnątrz pomieszczeń.
Uwaga!

Nie wkładaj rąk do otworu na papier.

To nie jest zabawka! Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać niszczarkę.

Trzymaj długie, rozpuszczone włosy z daleka od otworu na papier!

Trzymaj krawaty, szaliki i luźne części ubrania z daleka od otworu na
papier!

Trzymaj długie łańcuszki i inne ozdoby z daleka od otworu na papier!

Usuń z papieru metalowe części (spinacze, zszywki itd.)
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Nie używać rozpylaczy ani aerozoli w pobliżu urządzenia!

Wprowadzać do urządzenia maksymalnie 6 arkuszy papieru (80 g/
m2) jednocześnie!

4. Zasady bezpieczeństwa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nasadkowa niszczarka do dokumentów jest przeznaczona wyłącznie do rozdrabniania papieru. Przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie
nadaje się do użytku komercyjnego.
Należy stosować nasadkową niszczarkę do dokumentów wyłącznie w sposób
opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń mienia
lub do obrażeń ciała. Nasadkowa niszczarka do dokumentów nie jest zabawką
dla dzieci.
Producent lub dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez niezgodne z przeznaczeniem lub błędne zastosowanie urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Niebezpieczeństwo zwarcia!
Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie
w sieci może doprowadzić do porażenia prądem.
− Nasadkową niszczarkę do dokumentów należy podłączać 		
wyłącznie wewnątrz pomieszczeń do gniazda AC 220–240 V
z uziemieniem, które zostało zainstalowane zgodnie z 		
przepisami.
− Podłączać nasadkową niszczarkę do dokumentów 			
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wyłącznie do dobrze dostępnego gniazda, aby
w przypadku awarii móc szybko odłączyć nasadkową 		
niszczarkę do dokumentów od systemu zasilania.
− Nie obsługiwać nasadkowej niszczarki do dokumentów,
gdy znajdują się na niej widoczne uszkodzenia lub gdy
kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone.
− Gdy kabel sieciowy nasadkowej niszczarki do dokumentów		
jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta
lub jego dział obsługi klienta lub inną osobę o podobnych
kwalifikacjach.
− Nie otwierać obudowy, lecz pozostawić naprawę
specjalistom. W tym celu zwrócić się do warsztatu. W 		
przypadku samodzielnie wykonanej naprawy, przebudowy,
nieprawidłowego połączenia lub nieprawidłowej obsługi
roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności będą 		
wykluczone.
− Do naprawy należy stosować wyłącznie części, które pasują
do oryginalnych danych urządzenia. W niniejszej
nasadkowej niszczarce do dokumentów znajdują się 		
elektryczne i mechaniczne części, które są niezbędne do 		
ochrony przed niebezpieczeństwem.
− Nasadkowej niszczarki do dokumentów nie można 			
obsługiwać za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego
lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
− Sprawdzić, czy nasadkowa niszczarka do dokumentów i 		
kabel sieciowy lub wtyczka nie mają kontaktu z wodą lub 		
innymi płynami.
− Nigdy nie zanurzać nasadkowej niszczarki do dokumentów
w wodzie lub innych płynach.
− Podczas obsługi nie wykonywać innych czynności
na nasadkowej niszczarce do dokumentów (np. czyszczenia).
− Stosować wyłącznie adaptery lub przedłużacze z
uziemieniem. Należy je podłączyć do dobrze dostępnego
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gniazda, aby w przypadku awarii można było szybko
odłączyć nasadkową niszczarkę do dokumentów od 		
zasilania sieciowego.
− Nigdy nie dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.
− Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazda, wyciągając kabel 		
sieciowy, zawsze należy chwycić za wtyczkę.
− Nigdy nie stosować kabla sieciowego jako uchwytu.
− Trzymać nasadkową niszczarkę do dokumentów, wtyczkę
i kabel sieciowy z dala od otwartego ognia i gorących 		
powierzchni.
− Umieścić kabel sieciowy tak, aby nie stanowił ryzyka
potknięcia.
− Nie zginać kabla i nie kłaść go nad ostrymi krawędziami.
− Stosować nasadkową niszczarkę do dokumentów wyłącznie
wewnątrz pomieszczeń. Nigdy nie obsługiwać nasadkowej
niszczarki w wilgotnych pomieszczeniach lub w deszczu.
− Nigdy nie przechowywać nasadkowej niszczarki do 		
dokumentów w taki sposób, aby mogła wpaść do wanny 		
lub zlewu.
− Nigdy nie chwytać urządzenia elektrycznego, gdy wpadnie
do wody. W takich przypadku należy natychmiast wyciągnąć
wtyczkę.
− Zadbać o to, aby dzieci nie wkładały żadnych obiektów w 		
nasadkową niszczarkę do dokumentów.
− Jeśli nasadkowa niszczarka do dokumentów nie jest
nadzorowana ani stosowana, należy wyczyścić urządzenie.
Gdy dojdzie do awarii, należy zawsze wyłączyć nasadkową 		
niszczarkę do dokumentów i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
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OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!
Wewnątrz nasadkowej niszczarki do dokumentów znajdują
się rolki tnące. Jeśli jakiś obiekt dostanie się do rolek 		
tnących, może dojść do ciężkich obrażeń.
− Zawsze należy trzymać luźne ubrania, włosy, akcesoria lub
inne przedmioty z dala od podajnika papieru!
OSTRZEŻENIE!

Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. częściowo
niepełnosprawnych, starszych osób z ograniczeniem ich
zdolności fizycznych i psychicznych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy (na przykład starsze dzieci).
− Nasadkowa niszczarka do dokumentów może przez osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej i umysłowej
lub bez doświadczenia i wiedzy, gdy są nadzorowane i gdy
rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia.
Dzieci nie mogą bawić się nasadkową niszczarką do
dokumentów. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być 		
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
− Dzieci poniżej ósmego roku życia należy trzymać z dala od
nasadkowej niszczarki do dokumentów i przewodu 		
połączeniowego.
− Podczas obsługi nie zostawiać nasadkowej niszczarki do
dokumentów bez nadzoru. Podczas obsługi nie wykonywać
innych czynności!
− Nie pozwalać dzieciom na zabawę foliowym opakowaniem.
Podczas zabawy dzieci mogą zaplątać się w opakowanie i 		
udusić się.
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− Trzymać nasadkową niszczarkę do dokumentów z dala od 		
zwierząt domowych!
− Należy także poinformować innych użytkowników o 		
niebezpieczeństwach!
WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieprawidłowa obsługa nasadkowej niszczarki do dokumentów może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.
− Nigdy nie ustawiać nasadkowej niszczarki do dokumentów
w pobliżu gorących powierzchni lub na gorących 			
powierzchniach (np. płyta kuchenna lub grzejniki itp.).
− Ustawić kosz na śmieci, na którym postawiono
nasadkową niszczarkę do dokumentów, na płaskiej, suchej
i wystarczająco stabilnej powierzchni roboczej.
Zwrócić uwagę na to, aby kosz na śmieci nie przewrócił się
ani nie przechylił.
− Kabel sieciowy nie może mieć kontaktu z gorącymi 			
elementami.
− Nigdy nie wystawiać nasadkowej niszczarki do dokumentów
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej
temperatury lub czynników atmosferycznych.
− Nigdy nie wlewać płynów do nasadkowej niszczarki do 		
dokumentów.
− Nie siadać na nasadkowej niszczarce do dokumentów i nie
kłaść na niej żadnych obiektów.
− Zaprzestać stosowania nasadkowej niszczarki do 			
dokumentów, gdy plastikowe elementy urządzenia będą 		
mieć pęknięcia lub rysy lub będą zniekształcone.
Wymieniać uszkodzone komponenty wyłącznie na 			
pasujące oryginalne części zamienne.
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5. Uruchomienie

Kontrola nasadkowej niszczarki do dokumentów i zakresu dostawy
WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Jeśli opakowanie zostanie otworzone nieostrożnie za		
pomocą ostrego noża lub innego ostrego narzędzia, 		
nasadkowa niszczarka do dokumentów może zostać szybko
zniszczona.
− Podczas otwierania należy postępować bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć nasadkową niszczarkę do dokumentów z opakowania i sprawdzić, czy
urządzenie lub pojedyncze części nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzeń
nie należy stosować nasadkowej niszczarki do dokumentów. Należy zwrócić 		
się do producenta za pośrednictwem serwisu, którego adres wskazano na 		
karcie gwarancyjnej.
2. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna (patrz strona 2).

6. Stosowanie nasadkowej niszczarki do dokumentów
WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieprawidłowe stosowanie nasadkowej niszczarki do dokumentów może prowadzić do uszkodzeń silnika lub rolek wewnętrznych.
− Należy unikać przeciążenia silnika, czyli nie wkładać do
podajnika więcej niż 6 kartek papieru (80 g/m2) jednocześnie.
− Nie rozdrabniać formatów większych niż A4 lub papier 		
komputerowy.
− Wyciągnąć wtyczkę, gdy silnik wyłączy się z powodu 		
przeciążenia. Sprawdzić, czy przełącznik ustawiony jest na
OFF. Przed ponownym włożeniem wtyczki do gniazda 		
poczekać ok. 30 minut, aż silnik ochłodzi się do temperatury
pokojowej. Następnie można kontynuować obsługę.
11

− Przed wsunięciem usuń z papieru metalowe części 			
(spinacze, zszywki itd.).

		
		
		

Praca krótkotrwała:
• Nasadkowa niszczarka do dokumentów jest przeznaczona 		
wyłącznie do obsługi krótkoterminowej a nie do pracy ciągłej. Po
obsłudze dłuższej niż maks. 1 minuta należy przerwać obsługę na
30 minut, aby zapobiec przegrzaniu nasadkowej niszczarki
do dokumentów.
• W razie przeciążenia silnik wyłącza się samoczynnie.

- W idealnym przypadku należy zastosować okrągły kosz na śmieci o średnicy 		
pomiędzy 27,5 cm i 37,5 cm.
- Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, należy ustawić nasadkę niszczarki
dokumentów obydwoma rękami na krawędzi kosza na śmieci.
Istnieje możliwość dowolnego dostosowania nasadki niszczarki dokumentów do
kosza na śmieci, aby zapewnić stabilną pozycję.
Wersja 1:
1. Jeśli kosz na śmieci ma średnicę wewnętrzną o długości 27,5 cm, nie trzeba 		
wyciągać szyny podpierającej 4 . Można nałożyć nasadkę niszczarki		
dokumentów bezpośrednio na kosz na śmieci.
2. Należy sprawdzić, czy nasadka niszczarki dokumentów leży stabilnie na 		
koszu na śmieci (por. rys. A).
3. Podłączyć wtyczkę 3 do prawidłowo zainstalowanego gniazda z 			
uziemieniem (AC 220-240 V; 50 Hz = przyłącze instalacji domowej).
Wersja 2:
1. Jeśli kosz na śmieci ma średnicę wewnętrzną większą niż 27,5 cm, należy
wyciągnąć szynę podpierającą 4 do odpowiedniej długości i nałożyć
nasadkę niszczarki dokumentów obydwoma rękami na kosz na śmieci.
2. Należy sprawdzić, czy nasadka niszczarki dokumentów leży stabilnie na 		
koszu na śmieci (por. rys. B).
3. Podłączyć wtyczkę 3 do prawidłowo zainstalowanego gniazda z 			
uziemieniem (AC 220-240 V; 50 Hz = przyłącze instalacji domowej).
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7. Stosowanie ustawienia AUTO
Za pomocą ustawienia AUTO można rozdrobnić papier.
1. Przełączyć przełącznik na 1 pozycję AUTO. Lampka READY/ON-zaświeci się
2 na zielono i nasadkowa niszczarka dokumentów będzie gotowa do pracy.
2. Wprowadzić papier przez podajnik papieru 5 do mechanizmu tnącego.
Zwrócić uwagę na to, aby wsuwać papier prosto i po środku (patrz rys. A).
Jeśli przełącznik ustawiony jest na pozycję AUTO, nasadkowa niszczarka 		
dokumentów wyłączy się automatycznie, gdy papier zostanie 			
przeprowadzony przez mechanizm.
3. Przesunąć przełącznik na pozycję OFF, gdy nasadkowa niszczarka do 		
dokumentów nie jest już potrzebna. Lampka READY/ON zgaśnie.
4. Wyciągnąć wtyczkę 3 z gniazda i opróżnić kosz na śmieci.
Po środku podajnika papieru 5 znajduje się czujnik papieru 6 ,
który rozpoznaje wsuwany papier i aktywuje mechanizm tnący w
nasadkowej niszczarce do dokumentów. Z tego powodu małe formaty
papieru należy zawsze wsuwać pośrodku podajnika papieru.

8. Stosowanie ustawienia REV
Dzięki ustawieniu REV można uruchomić cofanie mechanizmu tnącego.
1. Przełączyć przełącznik na 1 pozycję REV. Mechanizm tnący pracuje wstecz i
wyciąga włożony papier z nasadkowej niszczarki do dokumentów.
2. Wyjąć papier z nasadkowej niszczarki do dokumentów, aby następnie
kontynuować proces cięcia (patrz „Tabela błędów”, zacięcie papieru, strona 15).

9. Czyszczenie
WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo zwarcia!
Woda przedostająca się do obudowy może spowodować
zwarcie.
− Wyciągnąć wtyczkę przed rozpoczęciem
czyszczenia nasadkowej niszczarki do dokumentów / kosza
na śmieci.
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− Nigdy nie zanurzać nasadkowej niszczarki do dokumentów
w wodzie.
− Uważać na to, aby do obudowy nie mogła przedostać się 		
woda.
WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieprawidłowa obsługa nasadkowej niszczarki do dokumentów może prowadzić do uszkodzeń.
− Do czyszczenia nigdy nie używać żrących środków 			
czyszczących, szczotek z metalu lub włosia nylonowego, ani
ostrych lub metalicznych przedmiotów do czyszczenia, jak
noże, gąbki metalowe i tym podobne. Mogłyby one 		
uszkodzić powierzchnie.
− Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Urządzenie nie wymaga konserwacji; jego mechanizm
tnący nie wymaga smarowania olejem specjalnym.

10. Przechowywanie
WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieprawidłowe magazynowanie nasadkowej niszczarki do
dokumentów może prowadzić do uszkodzeń.
− Nigdy nie przechowywać nasadkowej niszczarki do 		
dokumentów w pobliżu źródła ciepła.
− Nie zginać ani nie przygniatać kabla zasilającego.
− Całkowicie wsunąć szynę mocującą 4 , aby podczas 		
magazynowania nie spowodowała uszkodzeń.
− Magazynować nasadkową niszczarkę do dokumentów wyłącznie wtedy, gdy
jest sucha.
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− Zawsze przechowywać nasadkową niszczarkę do dokumentów w czystym
i suchym miejscu, w którym będzie chroniona przed bezpośrednimi 		
promieniami słonecznymi i nie będzie dostępna dla dzieci. Do 			
przechowywania używaj oryginalnego opakowania.

11. Tabela błędów
Błąd

Przyczyna

Rozwiązanie

Zacięty
papier
blokuje
nasadkową
niszczarkę
do dokumentów.

Do mechanizmu tnącego
wprowadzono za dużo
papieru.

− Przełączyć przełącznik 1 na pozycję
REV.
Mechanizm tnący pracuje wstecz i wyciąga
włożony papier z podajnika papieru 5 .
− Ograniczyć ilość papieru
i ponownie przełączyć na AUTO.
− Wyciągnąć wtyczkę 3 z gniazda
i następnie usunąć resztki papieru
manualnie.

Nasadkowa
niszczarka
do dokumentów
nie wyłącza
się
automatycznie.

Resztki papieru
znajdują się
pod
czujnikiem
papieru 6 .

Nie przełączać przełącznika 1 z pozycji REV
na AUTO, ponieważ wówczas nasadkowa
niszczarka do dokumentów nie będzie mogła
się wyłączyć.
− Wprowadzić kolejny arkusz papieru
do podajnika papieru 5 , aby usunąć
resztki papieru.
− Wyciągnąć wtyczkę 3 z gniazda i obrócić
nasadkową niszczarkę do dokumentów.
− Wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Za pomocą
pęsety lub podobnego przyrządu
usunąć ostrożnie resztki papieru z
podajnika papieru.
Zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić
mechanizmu tnącego.
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12. Dane techniczne
Model:
Kolor:
Napięcie sieciowe:
Pobór mocy:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
Masa:
Szerokość robocza:
Wydajność cięcia:
Szybkość:
Rodzaj cięcia:
Wielkość cząstek:
Na kosze o średnicy:
Automatyczny start-stop:
Obroty do tyłu REV
Znamionowy czas pracy:
Znamionowy czas spoczynku:
Głośność pracy:
Klasa ochronności:

MA 501-17
biały/szary
AC 220-240 V / 50 Hz
190 Watt; 1,0 A
312 x 118 x 86 mm
około. 0,97 kg
220 mm (A4)
maks. 6 kartek (80 g/m2)
2,2 m na minutę
paski
szerokość 6 mm
27,5 do 37,5 cm
tak
tak
1 minuta
30 minut
około 70 dB
II

Zastrzegamy zmiany techniczne i optyczne.

13. Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności WE może zostać zamówiona w adresie 		
podanym w karcie gwarancyjnej (na końcu tej instrukcji).
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14. Utylizacja

Utylizacja opakowania
Opakowanie należy utylizować zgodnie z rodzajem materiału, z
którego zostało wykonane. Karton i tekturę należy oddać na
makulaturę, folie do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Utylizacja zużytego urządzenia
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
posiadających systemy selektywnej zbiórki surowców wtórnych)
Starych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Gdy nasadkowa niszczarka do dokumentów nie będzie już
wykorzystywany, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do
oddawania starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych,
do np. punktu zbiórki gminy/dzielnicy. Daje to gwarancję należytej
utylizacji starych urządzeń oraz uniknięcia negatywnych skutków dla
środowiska. Dlatego sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony jest
powyższym symbolem.
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Karta gwarancyjna–
Nasadkowa niszczarka do dokumentów
Nasadkowa niszczarka do dokumentów			
MA 501-17 / 02.08.2017
Do urządzenia prosimy dołączyć paragon kasowy
wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną!

3

lata

GWARANCJA
PRODUCENTA

Dane klienta:
Nazwisko, imię:
Ulica, numer domu:
Kod pocztowy, miasto:

Kraj:

Numer telefonu z międzynarodowym numerem kierunkowym:
Adres e-mail:

Opis wady:

Data zakupu:
Data/podpis:
Uwaga:
W przypadku reklamacji i korzystania z usługi gwarancyjnej do wadliwego urządzenia należy
koniecznie dołączyć kartę gwarancyjną i paragon kasowy oraz w miarę możliwości dokładny opis
wady. Karty gwarancyjne nadesłane później nie są uznawane.
Serwis:
Infolinia serwisowa:
Serwis, faks:
Adres e-mail:
Adres punktu serwisowego:

00 800 / 79 333 900 ( bezpłatny ), pn-pt w godz. 8:00-17:00
00 49 6151 / 10 19 07 91 1
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, D-44866 Bochum, Niemcy
www.monolith-support.com

INFOLINIA

00 8

( bezpł

www.m

ART.-NR.: 736

Warunki gwarancji –
Nasadkowa niszczarka do dokumentów
WAŻNY DOKUMENT GWARANCYJNY !
PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU!
Nasadkowa niszczarka do dokumentów / MA 501-17 / 02.08.2017
Szanowni Klienci,
nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo tego urządzenie nie
działa poprawnie, to jest nam z tego powodu bardzo przykro i prosimy Państwa o
zwrócenie się o pomoc pod adres serwisu podany w dokumencie gwarancyjnym. Do
Państwa dyspozycji jest również nasz Serwis-Hotline, którego dane kontaktowe znajdują
się na dokumencie gwarancyjnym. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji
obowiązują następujące postanowienia, które nie ograniczają Państwa uprawnień
wynikających z ustawy:
1. Roszczeń z tytułu gwarancji mogą Państwo dochodzić w okresie max. 3 lat, licząc
od daty dokonania zakupu. Nasze świadczenia gwarancyjne ograniczają się do
usunięcia wad materiału i wad fabrycznych wzgl. wymiany urządzenia. Nie 		
ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z wykonywaniem przez nas 		
świadczeń gwarancyjnych.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady.		
Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji jest		
wyłączone, chyba że roszczenia zostaną zgłoszone w terminie dwóch tygodni od		
upływu terminu gwarancji.
3. Wadliwe urządzenie razem z dokumentem gwarancyjnym i rachunkiem prosimy		
przesłać na koszt odbiorcy na adres serwisu. Jeżeli wada urządzenia jest wadą		
objętą gwarancją, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie.		
Naprawa lub wymiana urządzenia nie przerywa biegu terminu gwarancji. W		
dalszym ciągu obowiązuje 3-letni termin gwarancji liczony od daty zakupu.		
Powyższe odnosi się również do przypadku wykonania czynności związanych z		
serwisem na miejscu u Klienta.
Zwracamy Państwa uwagę, że nasza gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z urządzeniem, nieprzestrzegania obowiązujących dla urządzenia zasad
bezpieczeństwa, stosowania siły lub dokonywania napraw w nieautoryzowanych przez
nas serwisach.
Wady urządzenia nie objęte gwarancją lub uszkodzenia, w wyniku których gwarancja
wygasła usuwamy za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia na
adres naszego serwisu.
Dystrybutor: monolith GmbH • Maxstraße • D-45127 Essen • Niemcy
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ANCJA

CENTA

INFOLINIA SERWISOWA
00 800 - 79 333 900
( bezpłatny )

www.monolith-support.com

ART.-NR. 4677

02.08.2017

Dystrybutor:
monolith GmbH
Maxstraße 16
D-45127 Essen, Niemcy

Infolinia serwisowa:
00 800 / 79 333 900 ( bezpłatne połączenie )
pn-pt w godz. 8:00-17:00

