
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP DSB- SUPPER 

226/336. 
Super-236/336 Laminator Istruction Manual 

 

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG: 

HOẠT ĐỘNG CÁN( ÉP) NÓNG: 
1. Tùy theo độ dày túi ép, thiết lập điều khiển hoạt động cho đúng vị trí để ép 

chính xác. 
2. Sau khoảng 1-2 phút khi máy nóng nên, các đèn báo sáng và không nhấp nháy 

khi máy đạt nhiệt độ ép thích hợp đã thiết lập 
3. Đặt 1 lớp xen giữa túi ép mà bạn muốn ép và chèn chúng lại với nhau đưa vào 

máy ép theo chiều thuận và sau đó nó sẽ tự động ép. 
 CHỨC NĂNG ĐẢO NGƯỢC: 

1. Nếu bạn muốn dừng ép 1 đối tượng nào thì bạn bấm nút đảo ngược( Reverse) 
lại trên bàn điều khiển 

CHỨC NĂNG BẢO VỆ MÁY: 
1. Máy được cài chế độ chờ, khi máu không hoạt động sau 30 phút máy sẽ tự 

động dừng máy không hoạt động nữa, động cơ cũng sẽ không chạy, đèn báo 
chờ nhấp nháy. Nếu muốn khởi động máy chỉ cần chạm vào phím điều khiển 
( reverse ) hoặc bạn có thể đẩy túi vào cán cả hai đều khả thi 

2. Các động cơ sẽ đảo ngược túi ép khi đèn báo nhấp nháy, vì vậy máy sẽ không 
làm việc trong thời gian đó. 

3. Các cảm ứng của máy có chức năng khóa túi ép khi máy đang hoạt động 
4. Khi đảo ngược cần bấm nút Reverse. Động cơ sẽ giữ chế độ chuyển tiếp khi 

túi ép hoàn toàn được di chuyển ra ngoài. 
5. Khi bị mất điện đột ngột trong khi làm việc, chỉ cần bật điện lại 1 lần  nữa túi 

ép được tự động thoát ra. 

 

BẢO TRÌ: 
1. Trước khi làm việc bảo trì máy bắt buộc phải tắt nguồn  
2. Đối với các vết bẩn trên bề mặt có thể dùng miếng vải ẩm để lau. Để tránh bị 

điện giật, không để máy trong môi trường ẩm ướt. Vui lòng kiểm tra lại lần 
nữa chắc chắn rằng máy được sử dụng là khô. 

3. Không để bất kỳ điều gì nên bề mặt của máy ép khi nóng. Để máy nguội trước 
khi di chuyển hay bảo trì làm sạch 

4. Khi ép với nhiều loại giấy nhạy cảm nó sẽ gây ra hiện tượng nhiều đồ họa mày 
sắc vbaf chất lương thay đổi. 

5. Các lớp vật liệu dày không quá 0.3mm 
6. Các vật liệu nhiều lớp không thích hợp cho dính dễ bị bong và độ dày ít hơn 

50g/m2 giấy 

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG 

Số lượt lăn(ép) 

Super-336(A3)

330mm（12.9”）

0.6mm0.6mm

AC230V,50HzAC230V,50Hz

1600W1600W

44

1min1min

506*158*86mm

3.15kg

3mil  4mil  5mil3mil  4mil  5mil

75mic  100mic  125mic75mic  100mic  125mic
800mm/min（31.5in/min)800mm/min（31.5in/min)

Super-236(A4)

416*158*86mm

2.25kg

240mm(9.4”) khổ giấy rộng tối đa 

độ dày túi cán  
Điện áp 

Công suất ép 

Thời gian đốt nóng 
Kích thước máy 

Trọng lượng máy  

Độ dày túi ép 

Tốc độ ép 

CÀI ĐẶT:  

1. Công tắc nguồn 
2. Lối cho túi ép vào 
3. Bàn phím điều khiển 

1. Lối ra túi ép 
2. Lỗ cắm dây nguồn 
3. dây nguồn 
4. Khay đựng túi ép  

 

CHÚ Ý: 
Vui lòng kiểm tra lớp túi đúng chiều quy định để đảm bảo túi được ép đúng như hình 
dưới đây:  

1. tham khảo hình ép đúng, lớp túi cuối được ép lại. 
2. tham khảo hình đươc ép không đúng cách, lớp túi cuối được mở ra 

Đối với mỗi túi ép có độ dày khác nhau, tốc độ ép được giữ nguyên chỉ có thay 
đổi nhiệt độ ép. Tốc độ không ảnh hưởng bởi độ dày của túi ép khác nhau. Các tài 
liệu  được ép nhiều lớp sẽ được bảo quản tốt trong thời gian dài. Chúng tôi 
khuyến cáo nên ép đôi để tăng thời gian bảo quản.  

1. đặt máy trên mặt phẳng cố định. 
2. Đảm bảo không gian khoảng cách để máy cán ép. 
3. Đảm bảo sử dụng đúng điện áp cho máy. Thông tin điện áp và máy xem trên 

tem nhãn của máy . 
 

CẢNH BÁO:   

Để đảm bảo cho máy của bạn, không kết nối máy ép với điện khi chưa đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng này. Và giữ tài liệu này cho những lần sử dụng sau. 

HOẠT ĐỘNG CÁN NGUỘI: 

Sau khi máy ép được bật, thiết lập các chế độ trên các phím điều khiển cảm ứng  
vị trí "(0)" . 
Chế độ tự động thiết lập. Chờ cho đến khi đèn "Ip" sáng, sau đó có thể bắt đầu các 
cán lạnh. 
Khi sử dụng các thiết bị điện, các biện pháp an toàn luôn được chú ý để đảm bảo 
tránh bị điện giật và chấn thương bao gồm các biện pháp sau: 

1. khi bật máy không tắt máy ngay trong vòng 1 phút. Luôn rút phích cắm 
khi không sử dụng 

1.  máy ép hoạt động sẽ trở nên rất nóng và cần được chú ý thực hiện khi sử 
dụng máy. 

2. Không nhúng dây điện, phích cắm hoặc thiết bị vào nước hay các chất 
lỏng khác, hoặc sử dụng gần nước. 

3. Không cho bất kỳ vật kim loại hoặc các vật lạ khác như tóc, ngón tay hoặc 
quần áo vào thiết bị. 

4. Loại bỏ các đoạn giấy và các nhu yếu trước khi ép. 
5. Máy ép chỉ ép túi hoặc bảng ép đúng loại. Đừng ép các đối tượng không 

bình thường. 
6. Không được xịt vào bất cứ điều gì hoặc bôi trơn vào thiết bị. 
7. Đây là điều kiện bình thường, sẽ có một chút âm thanh của động cơ chạy 

khi máy đang làm việc ở tốc độ cao (đặc biệt là trong các túi nhỏ cán dày 
75mic). 

8. Tránh để được sử dụng dưới ánh sáng mặt trời hoặc các nguồn ánh sáng 
chuyên dụng khác. 

     

 1. Bật công tắc nguồn, chọn túi ép và mức độ nhiệt độ phù hợp với độ dày ép. 
Khi nào đèn báo sáng cho chế độ đã lựa chọn trên mặt điều khiển thì bắt 
đầu. 

2. Đặt xen vào mép túi ép số trang của giấy ép nếu có và chèn vào máy ép 
theo chiều thuận của túi ép. 

 


