
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MÁY ÉP PLASTIC 

HIỆU DSB 

Model No: 330-ARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cảm ơn quý khách đã sửa chọn sản phẩm máy ép nhựa của chúng tôi. Xin 

đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

 

   chú ý: Không được kết nối nguồn điện khi bạn chưa đọc kỹ sử dụng sản                        

phẩm để đảm bảo an toàn cho bạn, tránh bị giật điện. 

 

 

 

 



Chi tiết bộ phận máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.cửa vào                     2. Khay đỡ giấy hỗ trợ 

3. Đèn báo sẵn sàng             4. Đèn nguồn 

5. Nút nguồn                   6. Nút đảo ngược 

7. Công tắc chuyển nhiệt độ       8. cửa ra  

 

HƯỚNG DẪN CHUNG  

1. Sử dụng đúng loại túi nhựa chuyên  dùng cho việc ép. 

2. Đặt máy ở vị trí bằng, ổn định, chặn máy cho chắc chắn tránh rơi xuống gây 

thương tích và hỏng máy. 

3. Xoay để tắt nguồn máy khi không sử dụng trong thời gian dài. 

4. Chú ý tất làm theo tất cả các cảnh báo ghi trên sản phẩm. 

 

HƯỚNG DẪN DÙNG ĐIỆN 

1. Máy ép phải được kết nối đúng nguồn điện đã ghi trên máy. 

2. Tắt máy và rút phích điện khi không sử dụng hoặc cất đi trong thời gian 

dài. 

3. Dây điện nguồn bị hỏng hoặc bị đứt thì ko nên sử dụng mà phải thay dây 

mới. 

4. Dùng riêng ổ điện chứ không nên dùng chung ổ quá tải có thể dẫn đến 

chập cháy. 



5. Không tự ý thay đổi dây nguồn hoặc phích cắm không phù hợp với nguồn 

điện của máy. 

6. Máy chỉ nên để sử dụng trong nhà, sạch sẽ thoáng mát. 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Cài đặt: 
1. Kết nối nguồn điện an toàn. 

2. Bật nút nguồn. 
3. kéo khay đỡ giấy ra. 

 

ÉP NÓNG 

Trong khi máy hoạt động đèn báo sẵn sàng “ Ready” ( mầu 

xanh) có thể sẽ nháy, tức là nhiệt độ không đủ nóng, khi nhiệt 

độ đạt tới mức phù hợp thì đèn sẽ không nháy nữa đồng nghĩa 

với việc bạn có thể tiếp tục vận hành máy ép. 

1. Căn cứ theo độ dầy của túi ép bạn điều chỉnh nhiệt độ 

theo các mức sau  /  /  /  /  vị trí cho cán 

chính xác.  

2. Chờ 3~3.5 phút để máy nóng, các đèn báo sáng màu 

xanh và không nháy tức là đã đạt nhiệt độ thích hợp 

để máy bắt đầu ép. 

3. Đặt giấy mà bạn muốn ép vào giữa túi nhựa sau đó 

đưa vào cửa vào máy ép theo chiều ngang và máy 

sẽ tự động ép. 

  LƯU Ý: Đảm bảo rằng các lớp giấy và túi đã được 

căn chỉnh chuẩn và làm kín sau đó đưa vào cửa vào từ 

phía sau để trách kẹt 

 

 

ÉP XONG 
Khi túi ép đi ra từ cửa ra khoảng 2~3 giây sau thì bạn có thể cầm và di chuyển nó. 

Sau đó nhìn sẽ phẳng hơn và đẹp hơn. 
CHỨC NĂNG BÁO KẸT GIẤY 

Nếu bị kẹt túi ép trong quá trình ép thì bạn hãy ấn nút 
đảo ngược “reverse button”. 

 
ÉP LẠNH 

Bật nút khởi động, chuyển công tắc nhiệt độ về vị trí 
“0” chế độ ép lạnh sẽ tự động được thiết lập. Nếu máy 

vừa được ép nóng thì nhiệt độ máy phải để nguội 
không quá 25 độ C sau đó hoạt động ép lạnh bình 

thường. 



1. Chọn chế độ ép nhiệt độ không được nóng hơn túi cần ép. 

2. Chạy túi ép, mặt túi ép quay lên trên cho vào khoảng 3~6mm vào cửa ép và 
nhấn nút nguồn “ Power” để dừng các con lăn. 

3. Cẩn thận tách lớp giấy ép từ phim ép và làm sạch từ đầu máy ép. 
4. đặt giấy cần ép vào giữa túi ép. 

5. Sau khi giấy cần ép ra từ của ép, có thẻ cắt cạnh thừa hoặc không cần cắt. 
CẢNH BÁO 

Để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng, như kẹt túi ép hoặc cháy, 

hãy tuân theo các bước sau đây:  

1. tránh nguy cơ bị điện giật, hãy giữ máy cách xa nguồn nước hoặc bất kỳ 

điều kiện ẩm ướt.  

2. Không ép các loại giấy nhiệt hoặc các loại chất liệu dễ bị chạy ra khi 

nhiệt nóng lên. 

3. vật giầy hơn 1.0mm không phù hợp để ép. 

4. Túi ép không lớn hơn khổ giấy A3 

5. không ép loại dễ nóng chảy, băng dính,giấy có keo dính hoặc giấy mềm 

quá mỏng. 

 

VỆ SINH LÀM SẠCH MÁY 

 

Cảnh báo: trước khi lau chùi làm sạch máy phải chắc chắn máy đã tắt và 

rút phích điện khỏi nguồn điện. 

 

Chú ý: Đừng tự ý sửa chữa máy ép khi có bất cứ sự cố hỏng hóc nào, hãy tắt máy 

và rút phích điện sau đó liên hệ với đại lý cung cấp máy gần nhất. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Hệ thống làm nóng Tấm sưởi làm nóng 

Loại ép Ép lạnh và ép nóng 

Số lần ép 750~800mm/ phút 

Độ dầy ép 1mm 

Thời gian làm nóng 3~3.5 phút 

Số lượng con lăn 4 

Chiều rộng cửa ép 330mm 

Độ dầy 75~250mic 

 




