
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА ВНИМАТЕЛНО 
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА И 
СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди да включите уреда, уверете се, че 
напрежението и мрежовата честота съвпадат с 
тези на табелата отпред на машината
ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ 
МРЕЖАТА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

ПРЕДИ ДА ВДИГНЕТЕ УРЕДА ОТ КОША И 
ПРЕДИ ИЗПРАЗВАНЕТО НА КОША.
ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ПОДДРЪЖКА 
ИЛИ РЕМОНТ ИЛИ РАБОТА НА ВЪТРЕШНИТЕ 
ЧАСТИ НА МАШИНАТА.

С НОМИНАЛНО ОСНОВНО НАПРЕЖЕНИЕ:
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ
С НОМИНАЛНО ОСНОВНО НАПРЕЖЕНИЕ + 10%: 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ МАКС 50 МИН.

Поздравления за закупуването на вашия шредер 
KOBRA HYBRID, един от най-новото поколение 
продукти на KOBRA.
KOBRA HYBRID се предлага със специална иновативна 
система за управление на енергията, която съхранява 
енергия по време на нормално раздробяване на 
документи и след това се освобождава, така че някои 
документи да могат да бъдат раздробявани, като 
изключвате машината от мрежата за максимална 
икономия на енергия и нулева консумация в режим 
на готовност.

ИНСТАЛАЦИЯ
За уреди, които могат да бъдат изключени, 
използвайте електрически контакт, който е лесно 
достъпен в близост до машината. Извадете машината 
от опаковката я поставете върху коша, както е 
показано на фигура 1.
Отпред има прозрачен прозорец, който ви позволява 
да проверите нивото на нарязана хартия вътре, за да 
може операторът да изпразни кошчето, когато е 
пълно.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
След включване на машината завъртете 
превключвателя "N в положение" FWD ",
Машината е готова за раздробяване на хартия.

- Автоматичен START / STOP
Поставете хартията, която трябва да се раздроби в
отвора "C", светодиодът "D" светва и машината
автоматично започва да се раздробява.
Центрирайте кредитните карти, които трябва да бъдат
нарязани, когато ги поставите, за да активирате бутон
„B“.
Светодиодните индикатори се изключват 
автоматично, когато е използвана запазената енергия 
и машината спира автоматично.
- ЦЕНТЪР БУТОН "B"
Централният бутон "B" ви позволява да включите
машината ръчно в случай на лека и фина хартия, която
може да не успее да активира машината.

ОБЪРНЕТЕ  ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИ ВЪРХУ НА 
МАШИНАТА:

cru ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА

УПОТРЕБА
P.,.._   ВНИМАНИЕ!

� МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

r;;Jf;>.. ПАЗЕТЕ ВРАТОВРЪЗКИ ИЛИ ДРУГИ ВИСЯЩИ 
� ОБЕКТИ ДАЛЕЧ ОТ ОТВОРА ЗА ХАРТИЯ

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРЪСТИТЕ СИ В ОТВОРА 
ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ХАРТИЯ 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕЦА ДА
РАБОТЯТ С ШРЕДЕРА

ПАЗЕТЕ ДЪЛГИТЕ КОСИ
ДАЛЕЧ ОТ ОТВОРА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АЕРОЗОЛНИ СМАЗКИ

- ЗАДРЪСТЕНА ХАРТИЯ.

Машината ще задръсти, ако се постави количество 
хартия, превишаваща капацитета за рязане.
За да изчистите машината от засядане на хартия, 
процедирайте по следния начин: 
Завъртете превключвателя "A" в положение "REV" и го 
задръжте, докато хартията не излезе от гърлото "C". 
Завъртете превключвателя "A" обратно в положение 
"FWD" и поставете по-малко количество хартия, която 
трябва да се настърже.

ВАЖНО!
Ако завъртите превключвателя "A" в позиция "O", 
всички функции се изключват и машината спира 
веднага.
За да нулирате автоматичните функции, завъртете 
превключвателя "А" в положение "FWD". Препоръчваме 
ви да ограничите задръстванията, причинени от 
поставяне на твърде много хартия, и да работите с 
машината под максималния капацитет, за да удължите 
живота на механичните части и живота на самата 
машина.
Непрекъснатите задръствания могат да причинят 
счупване на механизмите за предаване и да анулират 
гаранцията.
Поставянето на чужди тела или материал може да 
повреди режещите ножове и да анулира гаранцията.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Във всеки случай, когато забележите значително 
намаляване на капацитета за рязане, смажете 
режещите ножове, като пуснете за нарязване лист 
хартия, поръсен с няколко капки масло, който се 
доставя с машината.
НИКОГА не използвайте синтетично масло или 
аерозолни смазки от какъвто и да е вид вътре в уреда 
или в неговата близост.
ПОЖАРООПАСЕН!

KOBRA Hybrid 

KWBRJ.: & ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Ако имате проблеми със своя шредер, проверете описаните по-долу симптоми и решения. 

Ако това не успее да реши проблема, свържете се с най-близкия дилър на Kobra.

Никога не отваряйте устройството и не се опитвайте да го поправите. Рискувате да получите сериозен токов 
удар и анулирате гаранцията си.

ПРОБЛЕМ ПРИЗНАК 

Шредера не стартира   Хартията е поставена

но уреда не стартира

Значително снижаване 
на производитленоста  

Разлика в работата 
спрямо работа при 
смазани ножове

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

• Позиция на  превкл. "P.:'

•  Сработила е системата за 
защита на мотора от 
пренагряване 

•  Захранващия кабел не е
включен

• Няма захранване 

• Поставете в  "FWD"

• Изчакайте около 15 минути 
за да се охлади мотора

• Проверете захранващия 
кабел.

• Проверете дали има 
захранване в контакта

DECLARATION OF COMPLIANCE 

Compliant with • directive LVD 2014/35/UE 
- directive 2011/65/EU RoHS 
• directive EMC 2014/30/UE 

The manufacturer ELCOMAN SRL 
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (Ml)- ITALY 

Hereby declares that the KO BRA shredders described 
below are in compliance with the standards set down in the 
directive LVD 20014/35/UE 

- KOBRA series : Kobra HYBRID

The standards applied are:

EN 60950-1 :2006/A11 :2009/A1 :2010/A12:2011/A2:2013 
EN 55014-1 :2006+A 1 :2009 
EN 55014-2 :1997+A 1 :2001 +A2 :2008 

EN 61000-3-2 :2006+A 1 :2009+A2 :2009 
EN 61000-3-3 :2008 

Bovisio Masciago, 17.01 .18 
A. DE ROSA 

Technical Office 
c:;.t '.2.-� 

KOBRA Hybrid 

Режещите ножове не 
са смазани 

Смажете режещите ножове


