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Máy hủy tài liệu Asmix S87C/S90C/ S300

I- Lưu ý an toàn trước khi sử dụng:
Để tránh các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy, hãy lưu ý các
khuyến cáo sau:
KHUYẾN CÁO
Không để máy trong tầm với
của trẻ em

Không đưa ngón tay vào trong
khe hủy giấy

Không sử dụng dây nguồn bị
hư hại. Không vặn xoắn dây
nguồn hoặc đặt vật nặng lên
dây nguồn máy.

Khi hủy giấy cần cẩn thận với
cà-vạt, dây chuyền, vòng cổ, tóc
hoặc các vật dụng bằng vải khác
có thể lọt vào khe hủy giấy

Luôn rút dây nguồn máy khi
thực hiện bảo dưỡng

Không để tóc dính vào giấy khi
hủy giấy

Không cho nước vào máy hủy

Không tự ý tháo dỡ máy

CẢNH BÁO
Không để dây nguồn máy gần
các nguồn phát nhiệt

Luôn tắt máy khi tháo/lắp thùng
đựng giấy đã hủy.

Không cắm/rút dây nguồn máy
khi tay ẩm ướt

Cẩn thận có thể móng tay bị
thương khi tháo/lắp thùng đựng
giấy đã hủy

Cắm dây nguồn thật chắc chắn
vào ổ điện

Không tháo/lắp thùng đựng giấy
đã hủy khi máy đang vận hành

Khi di chuyển máy, cần tháo
dây nguồn

Không đặt máy ở nơi ẩm ướt

Không cắm dây nguồn máy
chung với các thiết bị tiêu thụ
điện khác

Rút nguồn điện ra khỏi ổ cắm
nếu máy không sử dụng thời
gian dài
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II- Các bộ phận trên máy:
ASMIX S300 (khổ A3)
IIIIII-

bộ phận trên
máy
Phích cắm

Đèn chỉ thị
Đèn nguồn
Đèn báo hở cửa
Đèn báo đầy giấy hủy
Đèn báo quá nhiệt
Đèn báo kẹt giấy

Dây nguồn
Đầu cắm vào máy

Bàn điều khiển
Công tắc BẬT nguồn
Công tắc TẮT nguồn
Công tắc đảo chiều
Công tắc hủy thủ công

MÁY

Cửa nạp giấy hủy

Bàn điều khiển
CỬA MÁY

Công tắc an toàn tắt máy tự động
Sensor báo đầy giấy hủy
Vỏ máy
Công tắc sensor báo đầy giấy hủy

THÙNG CHỨA
GIẤY HỦY

Bánh xe

PHÍA SAU MÁY
Công tắc nguồn
Lỗ cắm dây nguồn
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ASMIX S87C/S90C (khổ A4)

Khe hủy giấy

Khe hủy CD/DVD/Thẻ tín dụng

Đèn chỉ thị:
1. Đèn nguồn
2. Đèn báo thùng chứa
giấy hủy
3. Đèn báo đầy giấy hủy
4. Đèn báo quá nhiệt
5. Đèn báo kẹt giấy

Công tắc:
- Shred: bật máy
- OFF: tắt máy
- REV: đảo chiều giấy

Sensor báo đầy giấy hủy

Hộp chứa
CD/DVD/Thẻ tín
dụng hủy
Công tắc thùng chứa giấy hủy

Thùng chứa giấy hủy
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III- Hướng dẫn sử dụng:
-

Bấm công tắc nguồn (S300: phía sau máy/S87C/S90C: trên mặt máy) để
bật máy

-

Đèn báo bật sáng và máy đã sẵn sàng để sử dụng

-

Cho tài liệu vào khe hủy tài liệu trên máy. Dao cắt hủy tài liệu tự động hủy
giấy.
Chú ý: Số lượng tài liệu đưa vào khe hủy tài liệu:
•

S300: không quá 28 tờ A4 (68gsm) với nguồn điện tần số 50Hz và 26 tờ
với nguồn điện tần số 60Hz

•
-

S87C/S90C: không quá 18 tờ A4 (68gsm) với nguồn điện 50Hz

Ấn vào nút REV khi tài liệu hủy bị kẹt. Bộ phận cắt hủy sẽ quay ngược lại
hướng tài liệu đi vào và đưa tài liều bị kẹt ra ngoài. Cũng có thể ấn nút REV
và FWD để gỡ tài liệu bị kẹt.

-

Khi muốn bỏ tài liệu đã hủy từ thùng chứa giấy hủy, cần phải tắt máy bằng
cách tắt công tắc, kéo thùng đựng tài liệu đã hủy, đổ bỏ hết tài liệu bị hủy
trong thùng chứa và đưa thùng chứa vào đúng vị trí.

Khuyến cáo:
- Không được đưa vào hủy quá dung lượng cho phép, điều này có thể gây kẹt
dao cắt hủy và làm hỏng máy.
-

Không hủy loại giấy bìa cứng và giấy tái chế.

-

Khi hủy tài liệu khổ lớn hơn A3 trên máy S300 hoặc lớn hơn A4 trên máy
S87C/S90C cần phải cắt bằng khổ A3/A4 hoặc nhỏ hơn để hủy.
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IV- Sự cố và hướng giải quyết:
Sự cố

Kiểm tra

Giải quyết

Bộ phận cắt
hủy không
quay

- Máy đã cắm dây nguồn?
- Công tắc máy đã được bật?
- Tài liệu có bị kẹt ở bộ phận
cắt hủy?
- Thùng chứa tài liệu hủy bị
đầy?
- Máy đã hoạt động liên tục
hơn 60 phút?
- Hộp chứa tài liệu hủy đã đặt
đúng vị trí?
- Tài liệu hủy đã đưa vào
giữa khe hủy giấy trên máy?
- Đang sử dụng công tắc
dừng khẩn cấp?

Tài liệu không
hủy vụn

- Hủy giấy dầy hoặc quá dung - Không hủy giấy dầy và quá
dung lượng cho phép.
lượng cho phép?
- Chỉ hủy tài liệu bằng giấy
- Thùng chứa tài liệu hủy bị
đầy?
- Bỏ hết tài liệu hủy ra khỏi thùng
chứa.

Máy hủy bị
dừng trong khi
đang hủy

- Tài liệu bị kẹt tại vị trị khay
nạp giấy?
- Tài liệu đưa vào bị lệch?
- Tài liệu đưa vào lớn hơn
khổ cho phép.
- Tài liệu bị ẩm ướt?
- Dung lượng tài liệu nhiều
hơn cho phép?
- Có keo dán, dấu đóng bóng
kính trong máy?
- Thùng chứa tài liệu hủy bị
đầy?

- Ấn nút REV để lấy tài liệu bị
kẹt.

Máy bị nóng

- Máy hoạt động liên tục hơn
60 phút?

- Tắt máy khoảng 180 phút rồi
bật lại.

Bộ phận cắt
hủy không
hoạt động

- Tài liệu bị kẹt bên trong
hoặc bên ngoài khi hủy?

- Tắt máy, rút dây nguồn và lấy
tài liệu bị kẹt ra ngoài.
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- Cắm dây nguồn cho máy
- Bật máy
- Ấn nút REV để đẩy tài liệu bị
kẹt ra
- Bỏ hết tài liệu đã bị hủy có
trong thùng chứa
- Tắt máy và chờ khoảng 180
phút rồi bật máy lại
- Đặt thùng chứa tài liệu bị hủy
vào đúng vị trí.
- Đưa tài liệu cần hủy vào giữa
khe nạp giấy hủy
- Tắt bật lại máy.

- Đưa tài liệu vào thẳng
- Cắt khổ tài liệu hủy bằng A3
hoặc nhỏ hơn.
- Không cho tài liệu hủy vào máy
- Cho đúng dung lượng tài liệu
hủy vào máy
- Chỉ hủy tài liệu bằng giấy
- Bỏ hết tài liệu hủy trong thùng
chứa
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V- Bảo dưỡng máy:
Sử dụng chất liệu vải mềm để vệ sinh máy. Trong trường hợp máy quá bẩn, có thể
dùng chất tẩy để vệ sinh máy.
Cảnh báo: Phải tắt máy và rút dây nguồn ra khỏi máy trước khi làm vệ sinh máy.
Không chạm vào bộ phận dao cắt hủy tài liệu khi vệ sinh máy, có thể xảy ra tai nạn
khi chạm vào bộ phận này.
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