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Thông tin đại lý

PS 900C-

PHIẾU BẢO HÀNH

Thông tin đại lýôười sử dụng

Công ty chúng tôi xin chân thành cảơý khách
ã lựa chọn  sản phẩm máy hủy NIKATEI của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ bảo hành tất cảáưỡi dao cắt và lỗi
kỹ thuật trong thời gian  còn hạn bảo hành.

Sẽ không bảo hành những lỗêôườ ộng làm hỏng 
máy hoặc những rủi ro chủ ộng làm hỏng máy 

Hãy liên hệ vớ ại lý gần nhất củ ể yêu cầu 
bảo hành cho sản phẩ

đ

ng tác đ
 quan tác đ

i đ a chúng tôi đ
m đúng cách.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
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LINH KIỆN VÀ CHỨC NĂNG
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·
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·

 Th ờng xuyên bôi tr n bằng dầ ộng c  và các dao cắt  

Luôn chú ý tới số giấy tố ột lần hủy
(là 14 tờ)

ư ơ ơu cho đ

i đa cho phép m

Thường xuyên đổ giấy đã hủy trong thùng đùng rắc, để tránh tác.
Mặc dù ược thiết kế an toàn, nhưng mỗi lần bão dưỡng hay ổ rác ở máy nên rút phích 

cắm ể trách tai nạn.

Nên hủy giấy với số lần cho phép, máy sẽ tự ồng làm mát , giữ tuổi thọ cho máy.

đ đ
đ

đ

She ets per pass Tránh xa tầm tay trẻ                                                 
      Không cho tay 
vào máy

Cận thận quần áo                            
ủykhi đang h

Cận thậ ủy n tóc khi đang h

Tránh xa ồ vật khácđTín hiệu báo lỗi 

Đ ưọ ớng dẫn

Tránh chạm vào dao cắt của máy hủy
Thiết bị phả ặt gần các ổ cắmi đ

30

Dây nguồn

Tín hiệu cảnh báo

BẢO DƯỠNG VÀ HỦY ĐÚNG CÁCH



Kiểm tra lại máy khi xẩy ra nhưng hiện tượng sau:

Hiệntượng: giảm công suất hủy giấy
T ng tiếng ồn
biểutượng dịch vụ sáng èn
ă

đ
 

   
   
   

1 Nhấn  "  " máy ở chế ộ chờ, èn màu xanh sáng. đ đ

3 Máy sẽ tự ộng hủy khi cho giấy và của hủy giấy và tự ộng 
dừng khi hủy xong.

đ đ

4 Bấm nút  hoạ ộng từ nút          "     " ến "R" qua lại 2-3 lầnt đ đ

cài ặt về vị trí nút   "   " đ  5

sử dụng dầu thực vật trong thùng vò i dài.

1

2

SỬ DỤNGTRÁNH SỰ CỐ CÔNG DỤNG

Hủy những thứsau

Không hủy những thứ sau

Kích cỡ hủy:
 

Tối đa:

：
， ，

：

PS-900C:giấy, thẻ CD/DVDS gim, kẹp giấy

PS-900C:các mẫu giấy dài liên tiếp, bộ phim X-Ray, nhãn dán,Báo, giấy nặng, giấy cát tong, 
nhựa các loại. 

PS-900C---------------------------------------------------------------------3/19"X1-2/11"(4X30MM)

Kích cỡ hủy
PS-900C--------------------------------------------------------------------------- 32 35tờ(70g)
Thẻ vàCD-----------------------------------------------------------------------------------------1
Chiều rộng---------------------------------------------------------------------12-1/5"(310MM)
Chukỳ------------------------------------------------------------------------------------>60  
Tỷ lệ sử dụng từng loại ;200-250tờ giấy,100 thẻ,50CD/DVDs.            

Chú ý: giấy nặng và độ ẩm cao sẽ làm ảnhhưởng tới năng suất làm việc máy.

-

      
 

phút

HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra thật kỹ nguồn điện nhà bạn chắc chắn 
phù hợp với máy trước khi sử dụng, sau đó gặt 
công tắc sang “I ”  và bắt đầu các thao tác.

  
( è
Cài đặt nút đến"  "  ở chế độ chờ. 

n báo hiệu màu xanh)đ

2 Luôn tra dầu loại A cho các tầng giấy hủy, xong thì cho giấy 
vào và thiết lập hoạt ộng. gạt công tác sang “O” ể dừng 
hủy và tra dầu cho hình số 8 như hình bên.

đ đ

Cần được tra dầu bôi trơn ngay khi gặp các sự cố sau:



Khắc phục:  Hoạt ộng tiếp tục làm 
mát máy xuống và èn báo sẽ tắt .

đ
đ

Khắc phục:Hãy mở thùng rác và ổ 
                     rác i, sau ó óng lại 
                     úng cách và tiếp tục hủy.

đ
đ đ đ

đ

1.      
         

   cửa máy hủy mở
hiện tượng:

：

    cửa mở, èn ỏbáo cửa mởđ đ 

2.          
      

Kẹt giấy:
hiện tượng:“PaperJam” èn báo kẹt giấy sáng lên.đ

3.          
      

                                          

Quá tải 
hiện tượng:

：
“Ove r he at” èn quá tải báo

                             sáng (màu ỏ)
đ

đ

4.          
      

Thùng rác ầyđ ：
hiện tượng: “BinFull” èn ỏ báo ầy rác sáng.đ đ đ

Khắc phục:

(1).Gạt công 
tắc về “    ”
2-3 lần

(2). (3).gạt về "   "
Và rút phích 

iệnđ

(4).Nhẹ nhàng kéo 
giấy kẹt từ khay kẹt 
ra ngoài.

(5).bấm nút "   "
ể tiếp tục hủyĐ

3

4

5

6

8 Tắt công tắc nguồn về “ O”

7 Ấn về “   ể kết thúc các hotạ ộng.” đ  đ

    Bật công tắc 
qua lại giữa  “R” 
và “    ” cho ến 
khi giấy ược 
lỏng ra

đ
đ

Chắc chắn các tầng cắt của máy                                                                                    
hủy, để đảm bảo chất lượng cắt vụn của máy

Cho giấy và những thứ có thể hủy vào máy,
 máy sẽ tự động hủy đến khi kết thúc.

Cho đĩa CD,VCD và của hủy đĩa máy sẽ tự 
động hủy đến khi kết thúc.

Cho thẻ , card, thẻ tín dụng vào cửa hủy thẻ, 
máy hủy cũng tự động hủy đến khi quá trình 
hủy kết thúc và tự động ngắt.

HƯỚNG DẤN XỬ LÝ SỰ CỐ

Khắc phục: kiểm tra lại  cửa máy hủy chắc chắn đã được đóng kín và đúng cách)


