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STT Sự cố Nguyên nhân Khắc phục
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Máy chạy 
liên tục trong 
khi bật 
“ Auto” 

Do các mắt đọc cảm ứng 
tự động hủy khi giấy vào 
cửa bị che bởi giấy thừa

1. rút phích điện và đổ
giấc hủy trong thùng 
đựng giấy.

2. rút phích cắm và 
kiểm tra để làm sạch 
các giấy hủy bị kẹt

2

Máy hủy 
chạy bình 
thường 
nhưng giấy 
cắt nhỏ
không đi qua 
dao cắt

Các lưỡi dao bị vướng 
giấy hủy trước mà chưa 
được làm sạch

Ngạt thanh trược sang 
chế độ đảo ngược 
“ REV”.
Nếu cần thiết có thể rút 
phích điện và dùng 
phương pháp thủ công 
để loại bỏ giấy kẹt

3
Máy không 
hoạt động ở
mọi trạng 

thái

a) có thể do lắp đặt máy 
không đúng cách, hoặc 
do lắp thùng chứa giấy 
không đúng cách hoặc 
không khít

Kiểm tra lại các lắp đặt

b) cố tình hủy giấy khi 
không có thùng chứa giấy 
hủy hoặc thùng giấy hủy 
không phải của máy này.

Cho thùng chứa  giấy 
hủy vào máy

c) Do cắm vào ổ điện mà 
không có điện. Kiểm tra lại ổ điện
d) Do thùng chứa giấy 
hủy đã đầy

Đổ giấy khỏi thùng 
chứa giấy hủy

e) Do máy quá nóng

Tắt máy cho máy làm 
mát trong vài phút sẽ tự
động hủy tiếp.

4
Giấy bị kẹt 

và máy dừng 
hoạt động

1. Số lượng giấy cho vào 
hủy vượt quá cho phép

1. Ngạt sang chế độ đảo 
ngược “ REV” để loại 
bỏ hết giấy bị kẹt

  2. Rotor bị khóa lại do 
máy quá nóng cũng là 
nguyên nhân máy hủy tự
động dừng lại

2. tắt máy rút phích 
cắm để làm mát máy.

Hướng dẫn tiêu hủy sản phẩm:

Xin đừng bỏ sản phẩm này ở thùng rác nói chung, nếu bạn không sử dụng sản 

phẩm này nữa hãy trả lại cho nhà phân phối hoặc cơ quan địa phương để được 

tái chế

               MÁY HỦY TÀI LIỆU

                                     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model : PS-815C Input: AC 220V 50Hz 1.4A
Kiểu hủy: cắt chéo Kích thước sp : 315x195x356 mm
Kích cơ hủy : 8.66 inches（220mm） Cân nặng :3.14 kg

Số tờ hủy tối đa : 8 tờ
Chu kỳ hoạt động : 2 phút mở/ 40 phút 
tắt

Tên Linh kiện

1. công tắc gặt cho tự động ( AUTO), tắt ( OFF)  và đảo ngược ( REV). 
2. Tay cầm
3. cửa cho giấy vào
4. Thùng chứa giấy hủy
HOẠT ĐỘNG HỦY

Ngạt công tắc (AUTO/OFF/REV) để chọn chức năng muốn dùng.
Chế độ tự động (AUTO) : Máy sẽ sẵn sàng để hoạt động. máy sẽ bắt đầu hủy 
giấy khi bạn cho giấy vào cửa đón giấy và sẽ dừng lại khi đã hủy xong.
Chế độ tắt (OFF) : máy sẽ không hủy được. 
Chế độ đảo ngược (REV) : là để kích hoạt tính năng làm sạch giấy bị kẹt và đảo 
ngược để làm giấy vụn nhỏ hơn làm sạch các dao cắt giấy.

CÁC HÌNH CẢNH BÁO CHÚ Ý AN TOÀN
Cảnh báo an toàn: sử dụng không đúng cách sẽ làm hỏng sản 
phẩm và gây hại những thứ xung quanh, chỉ nên sử dụng sản 
phẩm này trong nhà.
Để ổ cắm gần sản phẩm sẽ tiện lợi cho việc sử dụng.

Tránh xa  đồ trang sức.
            Tránh bình phun nước.

Tránh quần áo             

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
1. tháo vỏ hết vỏ hộp.
2. Để máy trên bề mặt bằng phẳng.
3. Cắm dây nguồn vào ổ điện theo đúng nguồn điều AC 120V
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ GHI CHÚ.
1. Khi gạt công tác ở chế độ tự động “ AUTO” thì máy sẽ ở trạng thái chờ sẵn 

sàng hoạt động. Khi bạn cho giấy vào cửa đón giấy máy sẽ tự động hủy và lại 
ở chế độ chờ khi hủy xong.

2. Khi bị kẹt giấy hoặc muốn dừng hủy tài liệu nào đó bạn gạt sang chế độ đảo 
ngược “ REV” máy  sẽ tự động quay ngược vòng quay khoảng 1 giây. Muốn 
loại giấy ra khỏi máy hủy hãy gạt sang “ OFF” .

3. Đê đảm bảo cho máy hủy của bạn sử dụng tốt trong thời gian dài và hiểu quả
hủy xin hãy hủy đúng số tờ quy định được ghi trên máy.

4. Nếu máy hủy hoạt động liên tục trong thời gian 2 phút sẽ nóng máy và tự ngắt, hãy 
để máy hủy nghỉ và tự làm mát trong vòng 40 phút sẽ hoạt động lại bình thường.

5. Đừng hủy  giấy dính, bằng keo, bìa cứng, gim kẹp hay vật liệu cứng hoặc 
vải để tránh hỏng dao cắt.

6. Không để cho bình chứa giấy hủy đầy.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

1. Máy hủy có lưỡi dao hủy rất sắc nên hãy cận thận khi sử dụng.

2.
Hãy giữ đảm bảo quần áo, tóc, trang sức không bị dính vào máy khi 
hủy tránh bị chấn thương.

3. Không để máy ở gần thiết bị nóng, nước hoặc nơi có độ ẩm cao.
4. Sử dụng ổ điện tiếp đất và gần để tiện lợi khi sử dụng.
5. Không sử dụng máy hủy khi dây điện bị hư hỏng
6. Tránh máy hủy xa trẻ em và vật nuôi
7. Nếu máy hủy ko sử dụng trong thời gian dài hay rút phích điện.

8.
Trước khi đổ giấy trong thùng chứa hoặc làm sạch thiết bị hay rút 
phích điện

9.
Đừng cố sửa máy bởi bạn vì lưỡi dao sắc có thể đứt tay hoặc bị giật 
điện.

10. Đừng cho các vật lạ vào máy hủy khi hoạt động
11. Chú ý quá nóng và quá tải.

Sản phẩm này không phải là 
đồ chơi của trẻ em, nên 
phải giữ cho trẻ em và vật 
nuôi không gần sản phẩm 
này.

Tránh tay xa khỏi máy 
hủy . 

Giữ tóc không rơi vào máy 

hủy khi hoạt động.

Không để gim giấy khi cho vào 

hủy.


