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Bin  full  (Red)
 quá tải ( đèn đỏ)
đèn tự động hủy –
đèn mầu xanh (green) nguồndây điện đầu vào

LINH KIỆN $ CHỨC NĂNG

HOẠT ĐỘNG

12

4X50

cửa vào giấy
cửa vào đĩa CD

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy hủy tài liệu của công ty chúng tôi.
Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng và làm theo các bước trong hướng dẫn này.
Bạn sẽ biết cách sử dụng máy hủy tài liệu sau khi đọc xong cuốn hướng dẫn này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HỦY TÀI LIỆU HIỆU SILICON
MODEL PS-630C

10-15 Min

nút hủy R
tắt O 

cửa sổ

thùng rác

bánh xe 

báo hủy xong 1 tờ giấy 

1.tránh chạm vào lưỡi dao cắt của máy hủy.
2.thiết bị phải gần các ổ cắm và dễ cắm.

cảnh báo

tránh xa tầm tay

Hủy Giấy

hãy kiểm tra kỹ nguồn điện 
của máy hủy và nguồn điện 
nhà bạn thật kỹ trước khi cắm 
dây nguồn, sau đó bật công tắc 
nguồn và đèn nguồn báo sáng.

nếu bạn muốn dừng máy thì gạt 
sang “R”. rút giấy ra theo hướng 
ngược lại.

hãy kiểm tra kỹ nguồn điện của 
máy hủy và nguồn điện nhà bạn 
thật kỹ trước khi cắm dây nguồn, 
sau đó bật công tắc nguồn và đèn 
nguồn báo sáng.

tắt máy và rút điện khi không 
sử dụng.

gặt công tắc tới “ I”, đèn “Bin 
open” sáng, máy hủy sẽ ở  chế 
độ chờ.

cho CD hoặc thẻ  vào máy sẽ 
tự động hủy.

hủy CD và thẻ

tắt máy và rút điện khi không 
sử dụng.

tắt máy và rút điện khi không 
sử dụng.

gặt công tắc tới “ I”, đèn “Bin 
open” sáng, máy hủy sẽ ở  
chế độ chờ.

cho giấy  vào máy sẽ tự động hủy.

tránh chạm vào  tóc

tranh xa tầm tay trẻ em

tránh bình phun

không hủy gim

tránh xa quần áo

TÍN HIỆU CẢNH BÁO

tự động- mở I 

CÔNG DỤNG
hủy được những thứ sau: giấy, các loại thẻ card, các loại đĩa CD và VCD và gim giấy.

BẢO TRÌ

những thứ không nên  hủy được: nilong, giấy dính tem nhãn, báo chí,  thẻ hội đồng quản trị, 
giấy ướt và nhựa.

kích cỡ giấy sau  hủy 

giấy
mỗi ngày
thẻ 
thẻ trong ngày
chiều rộng của giấy
chu kỳ hủy

Bôi trơn ngay lập tức khi xẩy ra các trường hợp sau:
Công suất giảm.

cài đặt “O” 

hủy một tờ  gặt sang “R” cho 2-3 giây.

chỉ sử dụng dầu tiêu chuẩn

 dùng dầu an toàn  
 cho sản phẩm

 gặt sang “I”

Động cơ có âm thanh khác biệt, hoặc không hủy giấy.

Tối đa: 

hãy đọc kỹ hướng 
dẫn sử dụng trước 
khi dùng 

nút hoạt động
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BẢO TRÌ
- Kẹt giấy: Nguyên nhân: đèn sáng

giải pháp : gạt sang 
“ R” 2-3 giây .

gạt từ “I” sang “R” luân 
phiên qua lại, gạt trở về 
và rút phích cắm.

và nhẹ nhàng rút giấy từ 
bên trong ra.

gạt sang “I” để hủy lại.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

THÙNG GIẤY HỦY ĐẦY.

 tất cả các đèn đều tắt

Chú ý: sau mỗi lần hủy, máy sẽ có vài giây làm sạch và tiếp tục hoạt động 10-15
phút sẽ có 20 phút làm mát máy.

Giải pháp: mở nắp, 
và đổ giấy đi, rồi đậy 
nắp lại.

- Nguyên nhân: kiểm tra thùng rác 
và chắc chắn rằng  

 nó đã được đóng chặt, Đèn xanh 
sáng trong “I”

cài đặt “O” 


