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Préparation avant l’emploi

Comment utiliser la déchiqueteuse correctement :

•  Veillez à ne pas insérer de doigts, cravates ou autres objets 
dans l’ouverture de coupe de la déchiqueteuse.

•  Pour éviter d’endommager les couteaux, essayez de ne pas 
faire passer de trombones, agrafes, matériels plastifiés et 
sacs en plastique, par exemple, dans le destructeur.

•  N’alimentez pas de feuilles de papier humides car elles 
risquent de s’enchevêtrer dans la déchiqueteuse.

•  N’alimentez pas plus de 5 feuilles à la fois.

•  N’alimentez pas plus de 200 feuilles en continu. Si l’appareil 
fonctionne pendant trop longtemps, le moteur risque de 
surchauffer. Dans ce cas-là, laissez l’appareil se refroidir 
pendant au moins 30 minutes avant de le réutiliser.

•  N’utilisez la fonction « REV » (marche arrière) qu’en cas de 
besoin. L’emploi excessif de cette fonction peut, en effet, 
entraîner le blocage des documents dans l’ouverture de 
coupe, ce qui aura un effet néfaste sur le bon fonctionnement 
de la déchiqueteuse.

•  Débranchez l’appareil avant de sortir ou vider la corbeille.

Garantie

Ce produit est garanti pendant 12 mois à partir de la date 
d’achat. En cas de problèmes, renvoyez l’appareil à votre 
fournisseur. Cela ne compromet aucunement vos droits légaux.

Consignes de sécurité

•  Veuillez conserver ces instructions dans un lieu sûr pour 
toute référence ultérieure.

•  Prêtez une attention toute particulière aux symboles de 
sécurité illustrés sur la face supérieure de la déchiqueteuse 
et observez-les lors du fonctionnement de l’appareil.

•  Si la déchiqueteuse a besoin d’être nettoyée, débranchez-la 
de la prise de courant et utilisez un chiffon humide.  
NOTE: N’utilisez jamais de produit de nettoyage à cet effet.

•  Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur.

•  Ne placez pas l’appareil dans un endroit humide.

•  Veillez à ne pas renverser de liquide sur l’appareil.

•  Renvoyez le produit et une preuve d’achat (coupon de caisse) 
au magasin où vous l’avez acheté dans les cas suivants : 
- le cordon d’alimentation ou la prise est endommagée ; 
- l’appareil fonctionne mal depuis qu’un liquide a été 
accidentellement déversé sur la machine ; 
- la déchiqueteuse ne fonctionne pas, bien que vous ayez 
suivi les instructions de cette notice.

•  Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon 
d’alimentation.

•  Veuillez vous assurer que l’alimentation est compatible avec 
les exigences de l’appareil (120Vac~60 Hz).

•  Pour éviter tout risque de blessure, n’ouvrez pas le boîtier 
de l’appareil pour essayer d’effectuer vous-même une 
réparation. La garantie sera annulée en cas de tentative de 
réparation par du personnel non qualifié.

Introduction

Merci d’avoir choisi cette déchiqueteuse Swingline® qui devrait
vous donner entière satisfaction. Veuillez prendre quelques
minutes pour lire le mode d’emploi qui vous indiquera comment
profiter au maximum de votre nouvel appareil.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil.

Procédure de fonctionnement (fig 1)

  Branchez l’appareil sur une prise de courant alternatif. CA

  Faites glisser le commutateur dans la position ON/AUTO 
(mode veille).

  En cas de non utilisation, faites glisser le commutateur dans 
la position 0 (hors tension).

  Videz la corbeille à papier régulièrement pour ne pas gêner 
la sortie papier.

Alimentation et arrêt automatiques

  Placez le document ou la carte de crédit au centre 
de l’ouverture de coupe et la destruction se lancera 
automatiquement (fig 2).

  Les feuilles d’une largeur inférieure à celle du format lettre 
être placées au milieu de l’ouverture de coupe pour garantir 
le fonctionnement automatique de la déchiqueteuse.

  Les couteaux s’arrêteront de tourner automatiquement dès 
la fin de l’alimentation de feuilles.

  Ne detruisez pas plus de 5 feuilles à la fois. N’essayez pas 
de détruire plusieurs cartes de crédit à la fois.

  En cas d’alimentation d’un trop grand nombre de feuilles 
à la fois, de la déchiqueteuse peut bloquer. En cas de 
bourrage, faites glisser le commutateur dans la position 
« REV » (marche arrière) afin de débloquer les feuilles en 
les faisant ressortir par l’ouverture de coupe. Si les feuilles 
restent toujours bloquées après la marche arrière, mettez 
l’appareil hors tension et arrachez les feuilles à la main. 
Recommencez ensuite l’alimentation en mettant un moins 
grand nombre de feuilles à la fois et en introduisant d’abord 
l’extrémité non découpée.

AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner 
l’appareil sans arrêt pendant plus de 3 minutes. 
En cas de surchauffe du moteur, le dispositif de 
sécurité thermique se met automatiquement en 
marche. Dans ce cas-là, n’utilisez pas l’appareil 
pendant 30 minutes. Après le refroidissement 
du dispositif de sécurité thermique, vous pouvez 
réutiliser la déchiqueteuse en toute sécurité.

Vidage de la corbeille amovible  
(fig 3)

  Enlevez complètement la tête de la déchiqueteuse.

  Videz le contenu du bac dans une poubelle ou un sac  
à déchets.

  Remettez la tête de la déchiqueteuse sur le bac en  
vous assurant qu’elle est bien fermée. 

AVERTISSEMENT :
•  N’introduisez jamais les doigts dans 

l’ouverture de coupe de la déchiqueteuse.
•  Éteignez immédiatement l’appareil si vos 

cheveux, votre cravate ou votre manche  
se prend accidentellement dans l’appareil.

•  L’appareil ne fonctionne que lorsque 
la corbeille est bien enfoncée dans la 
déchiqueteuse.

•  Videz la corbeille quand elle est pleine 
pour assurer le bon fonctionnement de la 
déchiqueteuse. Le fonctionnement de la 
déchiqueteuse avec une corbeille pleine  
peut entraîner un blocage de papier dans  
les couteaux et une hausse du niveau  
sonore de l’appareil.

•  Ne tassez pas les déchets dans la corbeille 
(par exemple avec les pieds).

Si la déchiqueteuse ne démarre pas, effectuez les  
vérifications suivantes :

  L’appareil est-il bien branché ?

  Le commutateur est-il en mode « ON/AUTO » ?

  Y a-t-il bourrage ?

  Le moteur a-t-il surchauffé ?

  La corbeille est-elle bien enfoncée dans la déchiqueteuse ?

    

En cas de bourrage de papier, veuillez suivre les instructions 
suivantes :

  Vérifiez si la corbeille est trop pleine. Elle doit être vidée 
régulièrement pour éviter le blocage de papier dans les 
couteaux.

  Faites glisser le commutateur dans la position « REV » 
(marche arrière) pour faire ressortir le papier.

  Si le papier ne ressort pas lorsque la déchiqueteuse est 
en mode marche arrière, faites basculer lentement le 
commutateur entre les positions « REV » et « ON/AUTO ». 
Veillez à ne pas le faire trop rapidement pour ne pas risquer 
d’endommager la déchiqueteuse.

  ATTENTION – N’essayez jamais de débloquer l’ouverture de 
coupe en utilisant un objet métallique quel qu’il soit (ciseaux, 
coupe-papier, etc.) – ce modèle étant alimenté sur secteur, 
vous risquez alors de vous infliger des blessures graves.

Cet appareil n’exige aucun lubrifiant. Acco-Swingline® décline toute responsabilité concernant le bon fonctionnement ou la sécurité de 
l’appareil en cas d’utilisation de lubrifiant sur l’une ou plusieurs des pièces de cet appareil.

Description des 
pièces du produit

   Cordon d’alimentation
   Ouverture de coupe

Spécifications techniques

Type de coupe

Taille des particules

Capacité de destruction (en une fois)

Ouverture de coupe

Dimensions de l’appareil

Tension/Fréquence nominale

Intensité nominale

GUARDIANMC

Coupe croisée

4,3 mm x 37 mm

5

223 mm

323 x 155 x 365 mm

120 VCA~60 Hz

1,6 A

Coupe droite

7,2 mm

5

220 mm

285 x 142 x 344 mm

120 VCA~60 Hz

1,0 A

®
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Preparação anterior à utilização

Como usar correctamente a destruidora de papel:
•  Tome cuidado para não introduzir os dedos, a gravata ou outros 

objectos na entrada do papel da destruidora de papel.
•  Para não danificar as lâminas de corte, evite a entrada de clipes, 

agrafos, materiais de plastificação, sacos de plástico, etc., na 
destruidora de papel.

•  Não introduza na máquina papel molhado porque este pode ficar 
preso nas lâminas de corte.

•  Não introduza na máquina de uma só vez um número de folhas de 
papel superior à sua capacidade.

•  Não utilize a máquina continuamente durante mais de três minutos. 
Se deixar a máquina funcionar durante períodos muito prolongados 
o  motor pode sobreaquecer. Se o motor sobreaquecer, deixe-o 
arrefecer durante pelo menos 30 minutos antes de voltar a utilizá-la.

•  Não utilize a função “REV” (Inverter), a menos que seja necessário. 
Se utilizar demasiado a função “REV” (Inverter), o papel pode ficar 
encravado na entrada do papel prejudicando o funcionamento da 
destruidora de papel.

• Desligue o produto antes de mover ou esvaziar o cesto da 
trituradora. 

Garantia
O produto tem a garantia de 12 meses a partir da data de compra 
– queira devolver a máquina ao seu retalhista caso ocorra algum 
problema com a máquina. Esta garantia não afecta os seus 
direitos estatutários.

Segurança

•  Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada 
facilmente acessível.

•  Guarde este manual de instruções em lugar seguro para referência 
futura.

•  Preste atenção aos símbolos de segurança na parte superior da 
destruidora de papel e use a máquina em conformidade com os 
mesmos.

•  Se for necessário limpar a destruidora de papel, desligue a máquina 
da tomada e use um pano húmido para a limpar. NB: Não use nunca 
produtos de limpeza para limpar a máquina.

•  Não coloque a máquina junto de um objecto que irradie calor.
•  Não coloque a máquina em ambiente húmido.
•  Tome cuidado para não deixar cair salpicos de líquidos sobre a 

máquina.
•  Devolva o produto juntamente com a prova de compra (recibo) à loja 

onde o comprou se… 
- O cabo ou a ficha estiverem partidos. 
- A máquina funcionar mal porque se derramou acidentalmente 
líquido sobre ela. 
- A destruidora de papel não funcionar apesar de se terem seguido 
todas as instruções do manual.

•  Certifique-se de que o cabo de alimentação não cria o risco de as 
pessoas tropeçarem.

•  Verifique que a fonte de alimentação é compatível com os requisitos 
da sua máquina (220 V-240 V, 50 Hz).

•  Para evitar o perigo de lesão, não abra o invólucro da máquina para 
tentar repará-la por si mesmo. Quaisquer reparações efectuadas por 
pessoal não qualificado irão anular a garantia.
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Introdução

Agradecemos a sua compra deste modelo de Destruidora de Papel 
ACCO Brands Europe. Temos a certeza de que esta máquina lhe irá 
ser muito útil, mas dedique alguns minutos para ler estas instruções, 
para assegurar o melhor funcionamento possível da mesma.

Leia estas instruções cuidadosamente antes de utilizar a máquina.

Operação correcta da máquina 
(fig 1)

1  Introduza a ficha na tomada de corrente alterna.
2  Deslize o interruptor para a posição ON/AUTO (ligada/auto), modo 

standby.
3  Quando não estiver a utilizar a máquina, deslize o interruptor para 

a posição 0 (desligada).
4  Esvazie o recipiente para papel cortado regularmente para 

assegurar que a saída do destruidor de papel não fique obstruída 
por papel.

Descrição das  
peças do produto

1   Cabo de alimentação
2   Entrada do papel

Dados técnicos

Tipo de Corte

Tamanho das Aparas de Papel

Número de Folhas Introduzidas 
(de uma só vez)

Largura da Entrada

Dimensões do Produto

Tensão/Frequência Nominal

Corrente Nominal

Home/ Alpha

Corte Cruzado

4 mm x 30 mm

5 

223 mm

323 x 155 x 365 mm

220-240 V~50 Hz

0,8 A

Corte em tiras

7,25 mm

5 

220 mm

285 x 142 x 344 mm

220-240 V~50 Hz

0,8 A
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Destruição de papel e paragem automáticas

1  Coloque o papel ou o cartão de crédito no centro da entrada 
do papel – a operação de destruição do papel começará 
automaticamente (fig 3).

2  Papel de largura inferior à de uma folha A4 deve ser colocado 
no meio da entrada do papel para assegurar o funcionamento 
automático da destruidora de papel.

3  As lâminas de corte param automaticamente de rodar quando 
acabarem de destruir o papel.

4  Não introduza na máquina de uma só vez um número de folhas de 
papel superior à sua capacidade.

5  Não destrua mais de um cartão de crédito de uma só vez.
6  Se introduzir um número demasiado grande de folhas de papel de 

uma só vez na destruidora de papel, esta pode ficar encravada. 
Se a máquina encravar, deslize o interruptor para a posição “REV” 
(Inverter) para a desobstruir invertendo a alimentação do papel. 
Se o papel tiver ficado tão preso nas lâminas de corte que não 
consiga inverter a sua alimentação, desligue a máquina e puxe 
pelo papel à mão. Efectue de novo a operação com menos folhas 
de cada vez e introduzindo estas na máquina pela extremidade 
ainda não cortada.

CUIDADO: Não deixe a máquina a funcionar 
continuamente durante mais de 3 minutos. Se o 
motor sobreaquecer, o interruptor de segurança 
térmica começa a trabalhar automaticamente. Se o 
interruptor de segurança térmica disparar, não use 
a máquina durante cerca de 30 minutos enquanto o 
interruptor (sensível à temperatura) arrefece, para 
poder utilizar novamente a máquina com segurança.
•  Nunca introduza os dedos na entrada do papel da 

destruidora de papel.
•  Desligue imediatamente a máquina se o seu 

cabelo, a gravata ou as mangas ficarem presos na 
máquina.

• O cesto da trituradora deve ser completamente 
fechado para que a máquina funcione.

•  Esvazie o recipiente de aparas de papel quando 
estiver cheio, caso contrário prejudicará o 
desempenho da máquina. Se utilizar a máquina 
com o recipiente cheio, pode encravar o papel nas 
lâminas de corte, o que aumentará o nível de 
ruído da máquina.

•  Não force a entrada do papel na destruidora de 
papel calcando-o com os pés. 

m

Se a destruidora de papel não funcionar, verifique o seguinte:
1  A ficha da máquina está bem ligada à tomada?
2  O interruptor está na posição “ON/AUTO”?
3  A máquina está encravada com papel?
4  O motor sobreaqueceu?

No caso de ter ficado papel encravado, siga o procedimento abaixo:
1  Verifique se o recipiente está demasiado cheio de papel – o 

recipiente deve ser esvaziado periodicamente para evitar que o 
papel fique encravado nas lâminas de corte.

2  Deslize o interruptor para a posição “REV” (Inverter) para inverter a 
alimentação do papel que ficou encravado.

3  Se o papel estiver tão encravado que não saia quando activar a 
função Inverter, deslize lentamente o interruptor entre as posições 
“REV” e “ON/AUTO”. Não faça isto depressa demais porque pode 
danificar a destruidora de papel.

4  ADVERTÊNCIA – Nunca use objectos metálicos (tesouras, corta 
papéis, etc.) para tentar desobstruir a entrada – dentro do 
invólucro deste modelo existe tensão de rede que poderá causar 
lesões graves.

Esta máquina não necessita de lubrificante. A ACCO Brands Europe 
não aceita nenhuma responsabilidade pelo desempenho ou segurança 
do produto no caso de utilizar lubrificante em qualquer peça desta 
máquina.

Os requisitos necessários para o funcionamento, 
manutenção e assistência técnica desta máquina estão 
descritos no manual de instruções. Leia todo o manual de 
instruções antes de utilizar a destruidora de papel.

Instruções importantes de segurança

NÃO use sopradores nem limpadores de aerossol. NÃO 
pulverize nenhum spray na trituradora.

Este quer dizer que deve de ter cuidado, porque o cabelo 
comprido pode-se enrolar na cabeça de corte e causar 
lesões.

Este símbolo significa que não deve usar óleos lubrificantes.

Este quer dizer que tenha cuidado com as gravatas e outras 
roupas suspensas, que se podem enrolar na cabeça de 
corte e causar lesões.

Este quer dizer que não introduza as mãos na abertura de 
alimentação da cabeça de corte. Poderá sofrer lesões.Não permita que menores utilizem a destruidora.

Dados técnicos
GUARDIANTM

Tipo de Corte Corte Cruzado Corte em tiras

Tamanho das Aparas de Papel 4,3 mm x 37 mm 7,2 mm

Número de Folhas Introduzidas
(de uma só vez) 5 5

Largura da Entrada 223 mm 220 mm

Dimensões do Produto 323 x 155 x 365 mm 285 x 142 x 344 mm

Tensão/Frequência Nominal 120V~60 Hz 120V~60 Hz

Corrente Nominal 1,6 A 1,0 A

Introdução
Agradecemos a sua compra deste modelo de Fragmentadora de 
Papel ACCO Brands. Temos a certeza de que esta máquina será muito 
útil, mas dedique alguns minutos para ler estas instruções, para 
assegurar o melhor funcionamento possível da mesma.

Segurança 

• Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada facilmente 
acessível.
• Guarde este manual de instruções em lugar seguro para referência 
futura.
• Preste atenção aos símbolos de segurança na parte superior da 
fragmentadora de papel e use a máquina em conformidade com os 
mesmos.
• Se for necessário limpar a fragmentadora de papel, desligue a 
máquina da tomada e use um pano úmido para a limpar. Obs: Não use 
nunca produtos de limpeza para limpar a máquina.
• Não coloque a máquina junto de um objeto que irradie calor.
• Não coloque a máquina em ambiente úmido.
• Tome cuidado para não deixar cair gotas de líquidos sobre a 
máquina.
• Devolva o produto juntamente com a nota fiscal e recibo à loja onde 
o comprou se… 
- O cabo ou plugue estiverem partidos. 
- A máquina funcionar mal porque se derramou acidentalmente líquido 
sobre ela. 
- A fragmentadora de papel não funcionar apesar de ter seguido todas 
as instruções do manual.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação não cria o risco de as 
pessoas tropeçarem.
• Verifique se a fonte de alimentação é compatível com os requisitos 
da sua máquina (120V~60 Hz).
• Para evitar o perigo de lesão, não abra a máquina para tentar  
repará-la por si mesmo. Quaisquer reparações efetuadas por pessoal 
não qualificado irão anular a garantia.

  CUIDADO: Não deixe a máquina funcionar continuamente 
durante mais de 3 minutos. Se o motor superaquecer, 
o interruptor de segurança térmica começa a funcionar 
automaticamente. Se o interruptor de segurança térmica 
disparar, não use a máquina durante cerca de 30 minutos 
enquanto o interruptor (sensível à temperatura) esfria, 
para poder utilizar novamente a máquina com segurança.

 • Nunca introduza os dedos na entrada do papel da 
fragmentadora de papel.

 • Desligue imediatamente a máquina se o seu cabelo, a 
gravata ou as mangas ficarem presos na máquina.

 • O cesto da fragmentadora deve estar completamente 
fechado para que a máquina funcione.

 • Esvazie o recipiente de aparas de papel quando 
estiver cheio, caso contrário prejudicará o desempenho 
da máquina. Se utilizar a máquina com o recipiente 
cheio, pode atolar o papel nas lâminas de corte, o que 
aumentará o nível de ruído da máquina.

 • Nunca force a entrada do papel na fragmentadora.

Caso ocorra atolamento de papel, siga o procedimento abaixo:
 1  Verifique se o recipiente está muito cheio de papel – o 
 recipiente deve ser esvaziado periodicamente para evitar que o 
 papel fique atolado nas lâminas de corte.
 2  Deslize o interruptor para a posição “REV” (retroceder) para 

inverter a alimentação do papel que ficou atolado.
 3  Se o papel estiver tão atolado que não saia quando ativar a
 função “REV” (retroceder), deslize lentamente o interruptor entre 

as posições “REV” e “ON/AUTO”. Não faça isto depressa demais 
porque pode danificar a fragmentadora de papel.

 4  ADVERTÊNCIA – Nunca use objetos metálicos (tesouras, estiletes, 
abridor de cartas, etc.) para tentar desobstruir a entrada – dentro 
do aparelho existe tensão de rede que poderá causar lesões 
graves.

Preparação anterior à utilização
Como usar corretamente a fragmentadora de papel:
Tome cuidado para não introduzir os dedos, a gravata ou outros objetos 
na entrada do papel da fragmentadora de papel.
• Para não danificar as lâminas de corte, evite a entrada de clipes, 
grampos, materiais de plastificação, sacos de plástico, etc., na 
fragmentadora de papel.
• Não introduza na máquina papel molhado porque este pode ficar 
preso nas lâminas de corte.
• Não introduza na máquina de uma só vez um número de folhas de 
papel superior à sua capacidade.
• Não utilize a máquina continuamente durante mais de três minutos. 
Se deixar a máquina funcionar durante períodos muito prolongados 
o motor pode superaquecer. Se o motor superaquecer, deixe-o esfriar 
durante pelo menos 30 minutos antes de voltar a utilizá-la.
• Não utilize a função “REV” (retroceder), a menos que seja necessário. 
Se utilizar demasiado a função “REV” (retroceder), o papel pode 
ficar atolado na entrada do papel prejudicando o funcionamento da 
fragmentadora de papel.
• Desligue o produto da tomada antes de mover ou esvaziar o cesto 
da fragmentadora.

Garantia
O produto tem a garantia de 12 meses a partir da data de compra
– devolva a máquina ao seu vendedor caso ocorra algum problema 
com a máquina. Esta garantia não afeta os seus direitos legais.

Operação correta da máquina
(fig. 1)

1  Introduza o plugue na tomada.
2  Deslize o interruptor para a posição ON/AUTO (ligada/auto), no modo 
standby.
3  Quando não estiver utilizando a máquina, deslize o interruptor para 
a posição 0 (desligada).
4  Esvazie regularmente o recipiente de papel cortado para assegurar 
que a saída da fragmentadora de papel não fique obstruída por papel.

 1  Coloque o papel ou o cartão de crédito no centro da entrada 
 do papel – a operação de fragmentação do papel começará 
 automaticamente (fig. 2).
 2  Papel de largura inferior à de uma folha A4 deve ser colocado 

no meio da entrada do papel para assegurar o funcionamento 
automático da fragmentadora de papel.

 3  As lâminas de corte param automaticamente de rodar quando 
 acabarem de fragmentar o papel.
 4  Não introduza na máquina de uma só vez um número de folhas de 
 papel superior à sua capacidade.
 5  Não destrua mais de um cartão de crédito de uma só vez.
 6  Se introduzir um número muito grande de folhas de papel de 

uma só vez na fragmentadora de papel, ela pode ficar atolada. 
Se a máquina atolar, deslize o interruptor para a posição “REV” 
(retroceder) para a desobstruir invertendo a alimentação do papel. 
Se o papel tiver ficado tão preso nas lâminas de corte que não 
consiga inverter a sua alimentação, desligue a máquina e puxe 
o papel à mão. Efetue de novo a operação com menos folhas de 
cada vez e introduzindo estas na máquina pela extremidade ainda 
não cortada.

Se a fragmentadora de papel não funcionar, verifique o seguinte:
 1  O plugue da máquina está bem ligado à tomada?
 2   O interruptor está na posição “ON/AUTO”?
 3   A máquina está atolada com papel?
 4  O motor superaqueceu?

Esta máquina não necessita de lubrificante. A ACCO Brands não aceita 
nenhuma responsabilidade pelo desempenho ou segurança do produto 
no caso de utilizar lubrificante em qualquer peça desta máquina.

 1  Cabo de alimentação
 2  Entrada de papel

Descrição das
peças do produto

Fragmentação de papel e paradas automáticas

  Instruções importantes de segurança.

 Os requisitos necessários para o funcionamento, manutenção e 
assistência técnica desta máquina estão descritos no manual de 
instruções. Leia todo o manual de instruções antes de utilizar a 
fragmentadora de papel.

 
Não permita que menores utilizem a fragmentadora.

 NÃO use borrifadores nem limpadores em aerossol.
 
NÃO 

pulverize nenhum spray na fragmentadora.

 
Não use óleos lubrificantes.

 Tenha cuidado com as gravatas e outras roupas suspensas, que 
podem se enrolar no cabeçote de corte e causar lesões.

 Não introduza as mãos na abertura de alimentação do cabeçote 
de corte. Poderá sofrer lesões.

 
Cuidado, porque o cabelo comprido pode se enrolar no cabeçote 
de corte e causar lesões.
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Preparation before use

How to use the shredder correctly:

•  Take care not to insert fingers, ties or other objects into the 
entry slot of the shredder.

•  Try to avoid paper clips, staples, laminating materials, plastic 
bags etc. from being passed through the shredder. This will 
prevent damage to the cutters.

•  Do not shred wet paper as it can tangle in the cutters.

•  Do not shred more than 5 pieces of paper in one pass.

•  Do not shred more than 200 sheets of paper at a time. 
Running the unit for too long may make the motor overheat. 
If the motor over heats, allow it to cool down for at least 30 
minutes before resuming use.

•  Do not use the “REV” (reverse) function if it’s not necessary. 
Over use of the “REV” function can result in shredded paper 
becoming jammed in the entry slot, which will adversely 
affect the performance of the shredder.

•  Unplug the product before moving or emptying the shredder 
basket.

Warranty

The product is guaranteed for 12 months from the date 
of purchase – please return the unit to your retailer if you 
experience any problems. This does not affect your statutory 
rights.

Safety First

•  Please store this instruction manual in a safe place for future 
reference.

•  Please pay close attention to the safety symbols on the top of 
the shredder and operate the machine accordingly.

•  If the shredder needs cleaning, unplug the unit from the 
power socket and use a damp cloth. NOTE: Do not use any 
cleaning products to clean the unit.

•  Do not position the unit near to an object that radiates heat.

•  Do not place the unit in a damp environment.

•  Take care not to splash any liquid onto the machine.

•  Return the product and proof of purchase with receipt to the 
store at which it was purchased if… 
- The power cable or plug is broken. 
- The machine malfunctions because liquid was accidentally 
spilt onto the machine. 
- The shredder doesn’t operate despite following the 
guidelines in the manual.

•  Make sure the power cable isn’t a trip hazard.

•  Please ensure the power supply is compatible with the 
requirements of the machine (120Vac 60Hz).

•  To avoid risk of injury, don’t open the machine’s casing to 
attempt DIY repair. Any attempted repair by an unqualified 
person will invalidate the warranty.

Introduction

Thank you for choosing this Shredder from Swingline®. We are
sure it will serve you well, but please take a little time to read
these instructions to ensure you get the best out of your
machine.

Please read this instruction leaflet carefully before use.

Description of  
product parts

   Power Cable
   Paper entry slot

Correct operating procedure (fig 1)

  Insert plug into the AC power socket.

  Push the switch to the ON/AUTO position (standby mode).

  When not in use, push the switch to the 0 (off position).

  Empty the waste basket regularly to ensure the shredder 
exit does not become blocked with paper.

Auto shred and stop

  Place the paper or credit card into the centre of the entry 
slot - shredding will start automatically (fig 2).

  Paper smaller than A4 in width should be placed in the 
middle of the entry slot to ensure the shredder works 
automatically.

  The cutters will stop rotating automatically after finishing 
shredding

  Don’t shred more than 5 sheets of paper at a time. Do not 
attempt to shred more than one credit card at a time.

  If too many sheets are inserted at a time, the shredder can 
become jammed. If the shredder becomes jammed, switch 
the button to REV position to clear the jam by reversing the 
paper. If the paper has become so entangled in the cutter 
that it can’t be reversed, turn off the power and pull out 
the paper by hand. Restart with fewer sheets and feed the 
nonshredded end of the paper in first.

CAUTION: Don’t let the machine operate 
continuously for more than 3 minutes. When 
the motor has overheated, the thermal safety 
switch will start working automatically. If the 
thermal switch trips, do not use the machine 
for about 30 minutes while the thermal 
sensitive safety switch cools down so the 
shredder can be safely used again.

Emptying the Shredder (fig 3)

  Pull off the shredder head (fully).

  Empty the shredder bin into a garbage bin or bag.

  Place the shredder head back on the bin ensuring it is  
fully closed.

CAUTION: 
•  Never insert fingers into the entry slot of the 

shredder.
•  Turn the power off immediately if your

hair, tie or sleeve becomes entangled in the 
shredder.

•  The shredder bin must be fully pushed closed 
for the machine to operate.

•  Empty the shredder bin when it is full 
otherwise the shredder’s performance will be 
adversely affected. Operating the shredder 
with a full shredder bin can result in paper 
jamming in the cutters, which will increase 
the machine’s noise level.

•  Don’t force down shredder paper in the bin 
using your feet.

If the paper shredder will not start, please check the following:

 Is the machine plugged in correctly?

 Is the switch pushed to the ‘ON/AUTO’ mode?

 Is the machine jammed with paper?

 Has the motor overheated?

 Is the shredder bin fully pushed in?

In case of jammed paper, please follow the procedure below:

  Check if the basket is too full with paper - the basket should 
be emptied regularly to avoid paper becoming jammed in 
the cutters.

  Slide the switch to ‘REV’ position to reverse the jammed 
paper.

  If the paper is so jammed that it will not come out in 
reverse function, slowly push the switch between ‘REV’ and 
ON/AUTO. Don’t do this too quickly as this can damage the 
shredder.

  WARNING – Do not under any circumstances use any metal 
objects (scissors, letter openers etc.) in an attempt to clear 
the entry – this model has mains voltage inside the casing, 
which could cause serious injury.

This machine does not require lubricant. Acco-Swingline® accepts no liability for product performance or safety should any lubricant
be used on any part(s) of this machine

Technical data

Cutting Type

Shred Size

Sheet Capacity (one pass)

Entry Width

Product Dimensions

Rated Voltage/Frequency

Rated Current

GUARDIAN™

Cross-Cut

4.3mm x 37mm

5

223mm

323 x 155 x 365mm

120Vac~60Hz

1.6A

Strip-Cut

7.2mm

5

220mm

285 x 142 x 344mm

120Vac~60Hz

1.0A

®




