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Vui lòng đọc kỹ hướng
 dẫn trước khi dùng,

khe hủy card/CD

nút hoạt động
trả ngược lại
tắt
tự động hủy(bật)

tay nắm 

bánh xe 

cửa thùng rác

tay cầm mở thùng rắc

dây nguồn công tắc bật tắt máy Màn hình LCD

thùng rác đầyT

tự khởi động kẹt giấy

chạm ngón tay

Quá tải tay cầm mở thùng rắc

Tín hiệu cảnh báo
đường dẫn giấy

cảnh báo
tránh chạm tay và khe hủy giấy 
để an toàn khi máy đang hoạt 
động.

Tránh để tóc bị cuốn vào khi máy đang 
hoạt độngT

tránh xa tầm tay trẻ em( máy không phải 
đồ chơi cho trẻ)

tránh đồ dùng thời trang, quần áo rơi 
vào máy 

tránh xịt các dung dịch vào 
máy

không hủy gim

Tránh chạm vào lưỡi dao máy hủy để tránh những chấn thương
Các ổ cắm điện phải được kết nối 1 cách dễ dàng tới máy

khả năng:
Máy hủy: giấy, CD/ DVD thẻ card ghim mềm, ghim bấm.

Máy không hủy: không hủy liên tục, tem nhãn, giấy nhựa trong suốt, ghim giấy cứng, bìa cac-tong, 
giấy cán mỏng và các loại nhựa khác

Kích thước hủy
Hủy vụn….2*10mm.

Maximum:
Lượng giấy 1 lần……………………………...17 tờ
Hủy card cho 1 lượt ………………………….1
Khe hủy rộng ………………………………….230mm
Hủy liên tục trong……………………………..15 phút
( chú ý: giấy nặng, ẩm, hoặc các trường hợp khác như quá áp cần được chú ý. Lưu ý không hủy 
quá 50-100 lượt/ 50 card 10CD).

HOẠT ĐỘNG
Cho giấy:

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HỦY PS- 880 C 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HỦY TÀI LIỆU HIỆU SILICON
MODEL PS-880C

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy hủy tài liệu của công ty chúng tôi.
Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng và làm theo các bước trong hướng dẫn này.
Bạn sẽ biết cách sử dụng máy hủy tài liệu sau khi đọc xong cuốn hướng dẫn này.

vui lòng kiểm tra nguồn 
điện, điện áp, máy hủy 
của bạn trước khi sử dụng 
và cắm điện 

bật công tắc nguồn và nhấn 
chế độ I trên nút chức năng, 
máy khởi động và máy sẽ ở 
chế độ chờ.

Bật nắp chăn khe hủy giấy 
cho giấy vào khe hủy để hủy

Chạm tay vào mặt khe hủy giấy 
để cảm tra chức năng bảo vệ 
an toàn. Khi chạm máy sẽ báo 
đèn đỏ và dừng hoạt động.

kiểm tra chức năng Safe 
touch đảm bảo an toàn 
rồi mới cho giấy vào để 
hủy.

nếu không muốn hủy hoặc 
dừng máy, vui lòng nhấn nút 
chức năng về nút R. máy sẽ t
rả ngược lại giấy và không hủy. 
khi bấm lại Chế độ I thì máy tiếp 
tục hủy hoặc chờ

nhấn  lại nắp sau khi máy hủy Tắt công tắc nguồn trên 
máy sau khi không làm việc

vui lòng kiểm tra nguồn 
điện, điện áp, máy hủy 
của bạn trước khi sử dụng 
và cắm điện 

Tắt công tắc nguồn trên 
máy sau khi không làm việc

bật công tắc nguồn và nhấn 
chế độ I trên nút chức năng, 
máy khởi động và máy sẽ ở 
chế độ chờ.

tương tự như hủy giấy ở ]
vị trí khe hủy đĩa CD như 
hình trên

Cho CD/thẻ card:

MAINTENANCE/ BẢO TRÌ MÁY:
Bôi trơn dầu mỡ ngay khi : 
1.máy giảm công suất 
2.mô tơ có tiếng ồn hoặc máy dừng không hoạt động

tắt máy bấm nút chức 
năng về    O

tra dầu ngang nối vào 
giấy

nhấn nút chức năng nên 
vị trí     I

để máy chạy hủy thử 
1 tờ T

 nhấn nút chức năng cho máy
 trả ngược giấy lại 3-5 giây.

(chú ý: chỉ sử dụng dầu theo máy hoặc các loại dầu bôi trơn làm mát 
không cháy và dẫn nhiệt, điện)

KHẮC PHỤC SỰ CỐ
1.Bảo vệ quá nhiệt

2.An toàn ngón tay

3.Kẹt giấy:

4.Nắp thùng bị mở

5.Thùng rác đầy

“over heat” khi máy hủy
 số lượng lớn, chạy thời 
gian dài máy sẽ nóng nên, 
lúc đó máy sẽ có chế độ 
bảo vệ quá nhiệt

khi qua nhiệt máy sẽ ngừng hoạt
động để làm mát. Bạn có thể tắt 
máy và khởi động lại sau 1 thời 
gian ngắn

khi máy hủy đang chạy ở tốc độ cao, 
và bạn chạm ngón tay của bạn vào 
mặt khe hủy máy sẽ ngừng lại và màn 
hình sẽ hiển thị cảnh báo “Safe touch”.

Bạn chỉ cần rời ngón tay ra là máy 
hủy lại bình thường.

Nhấn và giữ đồng thời nút F khoảng 5 giây để tắt chức năng Safe touch  cho máy  chạy liên tục. tắt và khởi động 
lại máy để khôi phục lại chức năng này.

khi kẹt giấy màn hình sẽ 
hiển thị PAPER JAM.

Nhấn nút R từ 3-5s cho 
máy trả ngược lại giấy

cũng có thể nhấn cả hai
nút F và R

sau đó ấn nút tắt và rút 
điện

lấy giấy kẹt  và chưa hủy ra khỏi 
khe hủy dọn sạch và cắm điện lại 
cho máy hoạt động bình thường.

sau đó ấn nút tắt và rút 
điện

dấu hiệu là đèn báo thùng mở trên 
màn hình sáng.

Khắc phục bằng cách kiểm tra và đóng 
lại cho chắc chắn.

dấu hiệu đèn báo bin 
full trên màn hình sáng.

Để khắc phục bằng 
cách lấy thùng rác ra 
và dọn sạch bên trong

đóng thùng và máy hoạt 
động  lại bình thường.


