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Declaration of Conformity
Fellowes Manufacturing Company

Doncaster Road, Kirk Sandall
Doncaster South Yorkshire, DN31H  England

declares that the product
Models PS-60 and PS-65C

conform with the requirements of the Low Voltage Directive (73/23 EEC) and the Electromagnetic Compatibility
Directive (89/336 EEC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety:  EN60950-1:2001  ‘Information Technology Equipment’
EMC: Standard Security Level Performance Criteria

EN 55014-2:1997+A1:2001 Section 7.2.2, category II See Details Below
 IEC 61000-4-2:1995+A1:1998 4kV (Contact), 8kV (Air) B
 IEC 61000-4-4:1995 1kV, 5/50ns, 5kHz, AC mains B
 IEC 61000-4-5:1995 1kV (DM), 2kV (CM) B
 IEC 61000-4-6:1996 3kV on AC Mains A
 IEC 61000-4-11:1995 10ms dropout C
 EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2001 Tables 1 & 2
 EN 61000-3-2:2000 Class A, Section 7.1 Table 1  
 EN 61000-3-3:1995+A1:2001 Section 5

Itasca, Illinois, USA
6 December, 2004     Mark Martin
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Reverse (R)

SET UP

ENGLISH
Models PS-60/PS-65C

Sheet capacity gauge

Paper entry

Safety lock (yellow)

Safety lock switch

Card entry 

Control switch

Standby (green)

Bin

Shredder head

CAPABILITIES
Will shred:  Paper, credit cards, staples and small paper clips

Will not shred:  Continuous forms, adhesive labels, transparencies, 
newspaper, cardboard, large paper clips, laminates or plastic other than 
noted above

Paper shred size:
Strip-Cut........................................................................................5.8mm
Cross-Cut .............................................................................. 3.9 x 50mm

Maximum:
Sheets per pass (Strip-Cut).................................................................. 12*
Sheets per pass (Cross-Cut) ................................................................... 8*
Passes per day ................................................................................25-50
Cards per pass........................................................................................ 1
Cards per day....................................................................................... 10
Paper width.................................................................................. 230mm
Continuous operation............................................................... 10 minutes

*A4 (70g) paper at 220-240v, PS-60/PS-65C–1.0Amps; heavier paper, 
humidity or other than rated voltage may reduce capacity.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

• Keep away from children and pets. Always unplug or set 
safety lock when not in use.

• Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, 
etc. – away from shredder openings. If object enters top 
opening, switch to Reverse (R) to back out object.

• Never use aerosol, petroleum based or other flammable 
products on or near shredder. Do not use canned air

 on shredder.
• Do not use if damaged or defective. Do not open shredder 

head. Do not place near or over heat or water source.

• Avoid touching exposed blades under Cross-Cut shredder head. • Use only designated entry for cards.

Handle
Waste opening

Safety interlock (red)

Insert waste bag (Fellowes #36052) for easy disposal.

Window

OPERATION

TROUBLESHOOTING

Check paper amount

Set to Off (O) 
and plug in

Set to Off (O) 
and unplug

Press Auto-On (I)

Press Auto-On (I)

Feed into paper entry 
and release

Hold card
at edge

Feed into card 
entry and release

Continuous operation:
10-minute maximum

NOTE: Shredder runs briefly 
after each pass to clear entry.
Continuous operation beyond 
10-minutes will trigger 
20-minute cool  down period.

Safety Lock prevents accidental operation. To set, wait for shredding to stop, then slide switch toward back until yellow 
light goes on. For greater safety, always unplug shredder after use.

*Apply oil
across entry 

Press Auto-On (I)Set to Off (O)

*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such
as Fellowes 35250

Shred one sheet Press and hold 
Reverse (R)
2-3 seconds

Cross-Cut and Strip-Cut:
Run regularly in reverse for
one minute

Cross-Cut only:
Lubricate when bin is full, or 
immediately, if:
• Capacity decreases
• Motor sounds different, or 

Shredder stops running 

Paper jam: Set to Off (O), lift head and empty bin. Replace head on bin and follow 
any or all of the below procedures.

Indicator lights:

Alternate slowly back and forthPress and hold 
Reverse (R)

Set to Off (O) 
and unplug

PAPER

CARD

       (Red)  Make sure head is on basket
                  correctly. Check for jam.

                 (Yellow) Slide safety lock switch to front to 
                  resume shredding

WARRANTY
LIMITED WARRANTY Fellowes, Inc. (“Fellowes”) warrants the cutting blades of the 
machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from 
the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants all other parts 
of the machine to be free of defects in material and workmanship for 1 year from 
the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective 
during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or 
replacement, at Fellowes’ option and expense, of the defective part.
This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, or unauthorized 
repair. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE 
APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be 
liable for any consequential or incidental damages attributable to this product.
This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of 
this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, 
or conditions may be required by local law.
For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or 
your dealer.

MAINTENANCE
Follow oiling procedure below and repeat twice.

Lift head off bin and cut 
hanging shreds. Replace 
head. Plug in.

Press and hold 
Reverse (R)

(Red)



PRZYGOTOWANIE

POLSKI
Modele PS-60/PS-65C

Wskaźnik liczby kartek

Szczelina wejściowa

Przełącznik blokady bezpieczeństwa

Szczelina na karty 

Gotowość (zielona)

Kosz

Głowica niszczarki

MOŻLIWOŚCI
Niszczy: papier, karty kredytowe, zszywacze i małe spinacze do papieru

Nie niszczy: składanego papieru komputerowego, etykiet samoprzylepnych, 
folii przezroczystych, gazet, tektury, spinaczy do papieru, innych materiałów 
laminowanych lub plastikowych nie wymienionych wyżej

Rozmiar cięcia:
Paski ..........................................................................................................5,8 mm
Ścinki ................................................................................................. 3,9 x 50 mm

Maksimum:
Liczba kartek ciętych jednorazowo (paski)....................................................... 12*
Liczba kartek ciętych jednorazowo (ścinki) ........................................................ 8*
Maks. liczba dziennie niszczonych dokumentów ......................................... 25-50
Liczba kart kredytowych ciętych jednorazowo.....................................................1
Liczba kart/dysków CD na dzień.........................................................................10
Szerokość papieru .....................................................................................230 mm
Praca ciągła............................................................................................. 10 minut

* papier 70 g, A4 przy napięciu 220-240 V, PS-60/PS-65C — 1,0 A; 
cięższy papier, większa wilgotność lub inny prąd niż znamionowy może 
zmniejszyć wydajność.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!

• Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Zawsze 
gdy urządzenie nie jest używane odłączyć od sieci lub włączyć 
blokadę bezpieczeństwa.

• Nie zbliżać do szczelin niszczarki innych materiałów (np. rękawic, 
biżuterii, ubrań, włosów itd.) niż te, które poddawane są niszczeniu. 
W przypadku wciągnięcia obiektu przez górną szczelinę ustawić 
włącznik w położeniu Cofanie (R), aż do wysunięcia materiału.

• Nigdy nie używać w pobliżu niszczarki aerozoli, płynów na bazie 
benzyny lub innych palnych substancji. Nie używać powietrza w 
aerozolu do czyszczenia niszczarki.

• Nie włączać uszkodzonej lub wadliwie działającej niszczarki. Nie 
otwierać głowicy niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu 
lub nad źródłami ciepła lub wody.

• Unikać dotykania ostrzy widocznych pod głowicą w niszczarkach tnących 
na ścinki.

• Karty kredytowe wkładać tylko do przeznaczonego dla nich podajnika.

Uchwyt
Otwór ścinek

Automatyczny wyłącznik 
bezpieczeństwa (czerwona)

W celu łatwiejszego usunięcia ścinek należy założyć 
worek (Fellowes Nr 36052) na kosz urządzenia.

Okienko

Pozycja Automatyczny Start (I)

Pozycja Wyłączenie (O)

Pozycja Cofanie (R)

Panel sterowania

Blokada bezpieczeństwa (żółta)

Uchwycić kartę 
kredytową za krawędź

DZIAŁANIE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sprawdzić ilość papieru

Przełączyć na 
pozycję Wyłączenie 
(O) i podłączyć 
niszczarkę do sieci

Przełączyć na 
pozycję Wyłączone 
(O) i odłączyć 
niszczarkę od sieci

Przełączyć na pozycję 
Automatyczny Start (I)

Przełączyć na pozycję 
Automatyczny Start (I)

Włożyć papier do 
szczeliny wejściowej i 
puścić go

Włożyć kartę do szczeliny 
na karty i puścić ją

Praca ciągła:
Maksimum 10 minut

UWAGA: Po każdym cięciu 
niszczarka jeszcze krótko pracuje, 
aż szczelina wejściowa zostanie 
opróżniona. Praca ciągła powyżej 
10 min. spowoduje automatycznie 
20 minutową przerwę na 
ochłodzenie maszyny.

Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Aby ją włączyć, należy odczekać na zakończenie niszczenia, a następnie 
przesunąć przełącznik do tyłu, aż zaświeci się żółta lampka. Zawsze odłączać od sieci po użyciu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.

*Nanieść olej na noże 
widoczne w szczelinie 
wejściowej 

Przełączyć na pozycję 
Automatyczny 
Start (I)

Przełączyć na pozycję 
Wyłączenie (O)

*Stosować olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu) 
np. Fellowes 35250

Pociąć jedną kartkę Nacisnąć i przytrzymać 
przełącznik w pozycji 
Cofanie (R) przez 
2-3 sekundy

Cięcie na ścinki i paski:
Regularnie uruchamiać opcję 
Cofanie (R) na jedną minutę

Tylko cięcie na ścinki:
Używać oleju do konserwacji 
po wypełnieniu kosza lub 
natychmiast, jeżeli:
• Spada wydajność
• Silnik wydaje nienormalne 

dźwięki lub gdy niszczarka 
zatrzymuje się

Lampki wskaźników:

Na przemian wykonywać ruchy do 
przodu i do tyłu

Nacisnąć i 
przytrzymać 
przełącznik w 
pozycji Cofanie (R)

Przełączyć na 
pozycję Wyłączone 
(O) i odłączyć 
niszczarkę od sieci

PAPIER

KARTA KREDYTOWA

       (Czerwona) Upewnić się, że głowica została 
poprawnie założona na kosz. 
Sprawdzić, czy nie ma zacięcia.

                   (Żółta) Przesunąć do przodu przełącznik 
blokady bezpieczeństwa, 
aby umożliwić wznowienie 
czynności niszczenia

GWARANCJA
GWARANCJA OGRANICZONA: Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że ostrza tnące 
niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 5 lat od dnia 
zakupu przez pierwszego użytkownika. Fellowes gwarantuje, że wszystkie inne części 
niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 1 rok od daty zakupu 
przez pierwszego użytkownika. W przypadku wystąpienia usterek jakiejkolwiek części 
niszczarki w czasie objętym gwarancją firma Fellowes zobowiązuje się do naprawy lub 
wymiany wadliwej części na swój koszt.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego używania, konserwacji 
lub nieautoryzowanej naprawy. WSZELKIE GWARANCJE DOMYŚLNE WŁĄCZNIE 

Z GWARANCJĄ UŻYTECZNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA DO OKREŚLONEGO CELU SĄ 
OGRANICZONE W CZASIE DO W/W WYMIENIONEGO OKRESU TRWANIA W/W GWARANCJI. 
W żadnym przypadku firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za 
związane z powyższym lub przypadkowe uszkodzenia niszczarki.
Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownik może wystąpić na drogę prawną. Czas 
trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, za wyjątkiem 
narzuconych przez lokalne prawo innych ograniczeń lub warunków.
W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami 
lub Waszym dostawcą.

KONSERWACJA
Wykonać poniższą procedurę smarowania i powtórzyć dwukrotnie.

Zdjąć głowicę z kosza i 
odciąć wiszące kawałki. 
Założyć głowicę. 
Podłączyć niszczarkę 
do sieci.

Nacisnąć i 
przytrzymać 
przełącznik w 
pozycji Cofanie (R)

(Czerwone) Blokada papieru: przełączyć na pozycję Wyłączenie (O), podnieść głowicę i opróżnić kosz. 
Założyć głowicę na pusty kosz i wykonać jedną lub wszystkie z poniższych procedur.




