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Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tối đa hủy 6 tờ cho chế độ bình thường
Tối đa hủy 80 tờ cho chế độ tự động hủy
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HỦY GIẤY TỰ ÐỘNG 

MODEL PS-990C

SẢN PHẨM GỒM

1. MÁY HỦY GIẤY PS-990C
2. DÂY ĐIỆN NGUỒN
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
4. THÔNG TIN CẢNH BÁO 

1. Máy hủy của bãn sẽ tự đọng hủy tới 80 tờ cho mỗi lần.
2. Máy hủy của bạn có thể tự động xóa sạch đến 6 tờ mỗi lần. 
3. Một thư mục bằng 2 tờ giấy.
4. Cố gắng cắt nhỏ hơn 80 tấm có thể dẫn đế kẹt giấy.
5. Máy hủy liên tục không quá 8 phút, sau đó máy hủy sẽ  ngùng họat động để làm 
    mát cho  máy khoảng 15 phút  rồi tiếp tục hoạt động lại.
6. Nếu máy hủy của bạn hoạt động quá 8 phút, hoặc bị kẹt giấy, công tắc nguồn nó 
    sẽ tự động tắt. Trong trường hợp bị quá tải, tắt công tắc về vị trí OFF tối thiểu 15 
    phút trước khi cho máy hoạt động lại

VỆ SINH

Dạng cắt

Kích thước hủy

Công suất hủy

Công suất sử dụng

Hủy loại

Công suất thùng chứa

Thời gian hủy liên tục

Cắt nhỏ

3*9mm

80 tờ

6 tờ

Giấy/ thẻ/ CD/DVD

19L

8 phút

Tốc độ

Tự động hủy

Bề rộng giấy

Chức năng trả ngược

Quá tải

Kích thước máy 

Trọng lượng

2m/phút

Có

220mm

Có

Có

380*270*530mm

11.7 Kg

Chú ý: Trước khi khởi động máy hủy mới của bạn, chắc chăn rằng bạn đã đọc 
            kỹ tât cả thông số và hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo của máy.

1. Thật sự cẩn trọng để tránh những chấn thương sảy ra.
2. Máy hủy chỉ hủy phù hợp với giấy, thẻ card. 
3. Tuyệt đối không cho tay hay ngón tay vào khe mở. 
4. Giữ mắt được bảo vệ khi hoạt động.Và lằm sạch sản phẩm.
5. Không đặt ngón tay quá gần tới khe mở máy hủy  để tránh nững chấn thương 
    nghiêm trọng có thẻ sảy ra. 
6. Đặt máy hủy gần 1 ổ cắm để dễ dàng sử dụng.
7. Tránh các chấn thương, các vật dụng như găng tay, quần áo, trang sức hay tóc và 
    các vật dụng khác.
8. Sửa chữa phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chúng tôi, vui lòng không cố 
    gắng sửa tại nhà. 
9. Luôn tắt máy khi không sử dụng, và ngắt điện khi di chuyển hay làm sạch máyV
10. Luôn tắt máy khi tháo bỏ thùng rác. 
11. Thiết bị không hoạt động với những ổ điện hư hỏng và ngắn mạch.
12. Không có thùng rác hoặc kéo ra ngoài máy hủy sẽ không  hoạt động.
13. Không được sử dụng các loại dầu thực vật, dầu nhờn hay chất lỏng xung quanh 
      máy hủy để tránh ảnh hưởng hay làm tổn thương khi sử dụng.
14. Tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi.
15. Không được sử sụng  xăng dầu, khi làm sạch máy. Một vài trường hợp có thể dẫn 
      đến các hư hỏng và chấn thương cho máy và người sử dụng. chỉ sử dụng các dầu 
      bôi trơn theo thùng máy.
16. Chỉ sử dụng khi đóng cửa máy.

CẢNH BÁO

Khi bị kẹt giấy, nút REVERSE đượcthiết lập để trả ngược giấy lại. Nếu không làm việc 
hoặc thùng rác đầy và máy ảnh hưởng đến lưới dao. Rút điện và làm sạch thùng rác 
máy hủy của bạn. Nếu đó là miếng giấy kẹt trong lưỡi dao, hay rút điện và loại bỏ các 
miếng giấy đó ra khỏi lưỡi dao trước khi cho thùng rác trở lại máy. Thường xuyên 
theo dõi máy hủy và làm mát 15 phút trước khi tiếp tục hủy./.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỂ SỬ DỤNG MÁY

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1. Chèn thùng đựng giấy hủy và máy.
2. Kết nối dây điện vào bất kỳ nguồn điện  tiêu chuẩn 220 ~ 240 V.
3. Bật công tắc nguồn trên mặt bên của máy hủy và chắc chắn rằng khay đỡ giấy 
    "Lock / Open" trên đầu đã mở.
4. Bây giờ máy hủy của bạn đã sẵn sàng để được sử dụng.

công tắc
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Sử dụng công tắc nằm trên đỉnh máy hủy của bạn để lựa chọn một trong các cài đặt sau:
Rev: Trong trường hợp bị kẹt giấy, hãy dùng nút này để đảo ngược dao cắt giấy sẽ 
         quay ngược trở lại. Và tiếp tục hủy.
Power: công tắc nguồn , bật để thiết lập các chế độ hủy.
Fwd: Thiết lập chuyển sang vị trí này để hủy nhỏ.

Cài đặt máy hủy tài liệu 

Lượng hủy

1. Làm sạch thùng rác thường xuyên.
2. làm sạch thùng rác và các mắt cảm biến của máy hủy với tăm bông hay vải mềm 
    và các vị trí với nước tẩy rửa! 
3. Loại bỏ các đối tượng rác ra  khỏi các ổ trục vít. Chắc chắn đã được ngắt điện trước 
    khi dọn máy và tránh va chạm mạnh. 
4. không để máy trong mỗi trường ẩm ướt và nhiệt độ quá cao. 

Máy hủy  này có thông số kỹ thuật như sau: 

Nguy hiểm! kiểm tra dây điện đã được rút ra khỏi ổ căm hay chưa để tránh bị 
điện giật. 
Cẩn thận chú ý các bộ lưỡi dao của máy hủy.
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Please read these instructions carefully before use

Micro-Cut

0.12*0.35 Inches

80 Sheets (70gsm)

6 Sheets

19L

8 Minutes

Cut Style

Shred Size

Auto Capacity

Manual Capacity

Shreds

Basket Capacity

Continuous Run Time

Speed

Auto Start/Stop

Paper Entry Width

Manual Reverse

Overload Protection

Dimension

Unit Weigh

2M Per Minutes

Yes

220mm

Yes

Yes

380*270*530mm

11.7KGS

Paper, Credit Cards, 
CD’s / DVD’s

NOTE: Before operating your new Micro-Cut Shredder，please be sure to 
read through all of the instructions and warnings carefully.

Warning

1. Important safeguards to avoid serious injury.
2. The shredder is only suitable for shredding of paper and credit cards. Any other use 
    or modification shall be deemed to be improper and substantially increase the risks 
    of accident. 
3. NEVER insert hand or fingers into slot opening.
4. Keep eyes protected when operating and cleaning the product.
5. Do not place fingers too close to the shredder’s opening as serious injury may occur
6. Place the shredder close to an easily accessible electric socket. 
7. To prevent injury, keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, long hair or other 
    loose objects away from the shredder.
8. Repairs must be executed by a specialist, please do not attempt to repair this at home.
9. Always turn off the device and disconnect the power plug before removing the 
   wastebasket. 
10. Always turn the shredder off before cleaning, moving, or emptying the wastebasket.
11. The device may not be operated with a damaged power cord to avoid electric shock 
      or short circuit.
12. Empty the wastebasket regularly so that the shredder’s output is not impeded.
13. Never use any oil, lubricants or liquids in or around the shredder as some fluids can 
      combust causing serious injury.
14. Keep children and pets away from shredder AT ALL TIMES.
15. Never use flammable, petroleum-based or aerosol cleaners on this product.  Some 
      agents may combust causing serious injury.  Use only recommended lubricant in 
      a non-aerosol container.
16. For indoor use only.

SPECIFICATIONS

Your new Shredder complies with the following specifications

1. Insert the waste basket into the Shredder. 
2. Connect the power cord to any standard 220~240 volt AC socket.、
3. Turn on the power switch on the side of the shredder，and make sure the “Lock/Open” 
    switch on the top stays “Lock”.
4. Your shredder is now ready to be used.

Use the switch located on the top of your shredder to select one of the followings settings:
Rev:  In the unlikely event of a paper jam, use the reverse setting to help clear the blades 
           of paper that have not properly passed through.
Power:  This setting turns on your shredder. 
Fwd:  Set the switch to this position to shred. 

Installation

Shredder Settings

Shredder Capacity

Max 6 sheets for manual feed solt
Max 80 sheets for Auto feed solt
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Power Switch
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Your new Shredder will ship with the following items.
1. 80-Sheet Auto Feed Micro-Cut Shedder with CD/DVD Slot
2. 5’ Power Cord (Attached)
3. User’s Manual
4. Warranty Information

Cleaning

Danger! Unplug the power cord before cleaning to avoid risks of electric 
shock! 
Beware of the sharp blades!

1. Empty the wastebasket regularly. 
2. Clean the wastebasket and exterior of the shredder with a slightly dampened cloth 
    and possibly with a mild detergent. 
3. Remove any residue in the cutting slot with a suitable object such as a screwdriver. 
   Make sure to unplug power before cleaning to avoid injuries.
4. Do not allow water to enter shredder when cleaning.

In the event of a paper jam, select the “Reverse” setting to eject the paper and then 
insert the paper again. If this does not work or if the wastebasket has become full and 
impeding the functioning of the blades, unplug your shredder and clear all paper from 
the wastebasket. If there are pieces of paper jammed into the blades, make sure that 
your shredder is unplugged and carefully remove the pieces of paper before placing 
the shredder back onto the wastebasket. Allow the shredder to cool for at least 15 
minutes before continuing.

Troubleshooting:

1. Your shredder can automatically shred up to 80 sheets each time. 
2. Your shredder can manually shred up to 6 sheets each time.
3. One folded sheet of paper equals 2 sheets of paper.
4. Attempting to shred more than 80 sheets can lead to paper jams.
5. Continuous shredding should not last more than 8 minutes, after which your 
    shredder should be allowed to cool down for at least 15 minutes before continuing.
6. If your shredder is used continuously for more than 8 minutes or has a paper jam, it 
    will automatically switch itself off. In case of an overload, set the switch in the “off” 
    position for a minimum of 15 minutes before turning your shredder back on.

PACKAGE CONTENTS

Auto Feed Paper Sherdder
PS-990C INSTRUCTION MANUAL


