
Hướng dẫn lắp đặt và vận hành máy huỷ tài liệu PS-836C và PS-886C

Bước 1: Lắp máy.

- Nhấc máy ra khỏi vỏ hộp giấy bảo quản máy.
- Dỡ bỏ xốp bảo, nilon bảo quản ra khỏi thân máy.
- Lắp thùng đựng rác huỷ của CD và huỷ Card lên miệng thùng rác.
- Lắp 4 bánh xe đẩy phía dưới thân máy.

Bước 2: Vận hành máy.

- Cắm điện nguồn cung cấp điện áp cho máy (sử dụng điện áp 220V), kiểm tra điện áp  của bạn
cẩn thuận đạt an toàn chưa, sau đó bật công tác nguồn phía sau máy huỷ.
- Bật công tác chữ (I) lúc này đèn chữ (I) sáng màu xanh, máy huỷ của bạn đã sẵn sàng làm
việc(nhưng ở chế độ chờ).
- Gạt thanh chặn giấy về phía trên để hở khe cho tài liệ huỷ vào
- Đưa tài liệu mà bạn muốn huỷ vào khe huỷ giấy, máy huỷ bắt đầu chạy và cắt giấy cho đến khi
tài liệu đươc cắt gọn trong thùng rác.
- Nếu bạn muốn ngừng huỷ tài liệu, vui lòng nút  (R) lúc này máy huỷ xẽ đảo chiều quay và đẩy
giấy của bạn ngựơc lên.
-  Sau khi hoàn tất việc huỷ tài liệu, bạn nhấn nút O, vui lòng tắt công tác điện phía sau mảy huỷ
rút  phích điện ra khỏi nguồn điện.

Bước 3: Các chú ý khi vận hành máy.

- Riêng máy huỷ 836 bạn phải đưa giấy vào sâu phía bên trong, do khe giấy đựơc thiếtt kế chéo.
- Đàn có biểu tựng hình đường gấp khúc sang đỏ lúc này máy huỷ của bạn đang bị kẹt giấy, do
bạn đưa giấy vào quá số tờ quy định, giấy của bạn đưa vào bị lệch
- Đèn thùng rác báo mầu đỏ, công việc huỷ của bạn lúc này không thực thi được, do thùng rác đã
quá đầy, hay do bạn chưa đóng hết thùng rác một cách chính xác.
- 3 đèn đều đỏ báo bạn không thể huỷ giấy tiếp tục, lúc này máy đã quá tải đo giấy của bạn cho
vào quá nhiều, do giấy bị nhăn, giấy trong máy đang bị kẹt.
- Đèn vàng báo bạn cũng không thể huỷ giấy, do bạn huỷ giấy quá ẩm, hoặc tay của bạn đã chạm
vào nắp trên miệng khe huỷ giấy, lúc này chế độ Safe touch đựơc bật lên nhằm bảo vệ cho dao cắt của
máy.

Tránh sử dụng số bản huỷ quá quy đinh, tránh xa tầm tay trẻ em, tránh trạm tay vào mặt khe huỷ giấy,
tránh ghim sắt, tóc và xít.

Mọi vấn đề cần hỗ trợ về kĩ thuật sản phẩm xin quý khách vui lòng vào đường dây nóng
Hotline: 04 353 77777 máy lẻ 124


