JP - 8917C
Este manual se refere a
fragmentadora JP-8917C,
Favor ler atentamente
antes de utilizar o
equipamento

Partes e funções

Luz indicadora

Entrada do cabo de força

Botão liga/desliga

Entrada
de
Maçaneta

documentos

Porta do cesto

Rodízios

Sinais de alerta
Evite que seu cabelo
toque a entrada de papel

Folhas por passagem
Cuidado

Produto designado a
adultos, não recomendado
o uso por crianças

Evite tocar a entrada de
documentos com as mãos
Não utilize
produtos aerossóis

Evite contato de sua roupa com a
entrada de papel

1. Evite tocar as laminas de corte expostas por de baixo da máquina
2. O cabo deverá ser conectado em uma tomada próxima da máquina e de fácil acesso
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Partes eefunções
Partes
funções
Botões de Operação
I: Luz vermelha Espera
O: Luz verde

Parar

R: Luz verde

Reverso

F: Luz verde

Avanço forçado

Luz verde, “on” = pronto para triturar.
. vermelha piscando, quando fragmentadora está entupida ou com o reverso ativo
luz
Quando estiver ligada, a máquina está triturando, esta lâmpada muda das cores verde
para amarelo para laranja para vermelho de acordo com a carga de trabalho que a
máquina está realizando.
60s:Luz verde, esta luz estará sempre ativa enquanto a máquina estiver triturando, após
60 segundos sem utilização do equipamento esta luz desativa ligando o modo “soneca”

Capacidades
Fragmenta:
Frag Fragmenta:

Papel, cartões de crédito, CD/DVDs, grampos, pequenos clipes.
cartões de crédito, CD/DVDs, grampos. Pequenos clipes de papel
NãoPapel,
fragmenta:
Formulários, etiquetas adesivas, papel vegetal, jornal, papelão, papel molhado, papel plastificado ou
Não fragmenta:
qualquer outro plástico não citado acima.
Características:
Formulários, etiquetas adesivas, papel vegetal, jornal, papelão, papel molhado, papel
Micro
partícula ou
----------------------------------------------------------------------------------------------4*40mm
plastificado
qualquer outro tipo de plástico não citado acima.
Folhas por passagem ---------------------------------------------------------------------------------------- 17(70~75g)
Cartões/CDs
-------------------------------------------------------------------------------- 1
Tamanhopor
do passagem
corte:
Abertura da entrada ----------------------------------------------------------------------------------------- 310 mm
Micro
-------------------------------------------------------------------------------------4*40mm >18min
Tempo
departícula
funcionamento
---------------------------------------------------------------------------------Cesto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 L
Máximo:
Nível
de ruído em Decibéis -------------------------------------------------------------------------------- <58
PesoFolhas
do equipamento---------------------------------------------------------------------------------------por passagem ------------------------------------------------------------------------------ 17(70g) 23Kg
Tamanho
do
produto (mm)--------------------------------------------------------------------------------- 440*290*730
Cartões/CDs por passagem ---------------------------------------------------------------------- 1
Abertura da entrada -------------------------------------------------------------------------------- 320 mm
Tempo de funcionamento ------------------------------------------------------------------------- >30 min
Obs.: Densidade do papel, umidade ou uma voltagem inferior a
da máquina poderá reduzir a capacidade máxima.
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Operações
Operações
Para papel:

Favor checar a voltagem de seu
equipamento antes de ligá-lo.
Plugue o cabo na tomada e ligue o
botão liga/desliga da máquina.

Para parar de triturar selecione
o “R” ou o “O”. Se o “R” for
pressionado, o reverso será
ativo, empurrando o papel para
fora. Se o “O” for pressionado,
a máquina irá parar e ficar a
espera da reativação da
fragmentação que ocorrerá
pressionando o “I”.

Selecione o “I” com isso a
máquina deverá ligar o AUTO
START, pronta para uso

Selecione “O” desligue o
equipamento e retire o cabo
da tomada
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Coloque seus documentos
na entrada da máquina

Para cartão de crédito / CDs:

Favor checar a voltagem de
seu equipamento antes de
ligá-lo. Plugue o cabo na
tomada e ligue o botão
liga/desliga da máquina.

Selecione “I” a máquina
deverá entrar em espera

Coloque os CDs ou os
cartões de crédito na entrada
destinada, a máquina irá
fragmentar automaticamente.

Avanço forçado:

Selecione “O” desligue o
equipamento e retire o cabo
da tomada

Se algum documento ficar
trancado, selecione o botão
“F” para um avanço forçado.

Manutenção
Lubrifique a máquina quando:
Capacidade de fragmentação reduzir;
Motor emitir um som diferente ou se a máquina parar de funcionar

Aplique óleo
através da entrada
de papel

Pressione “I”

Use apenas óleos vegetais não aerossóis
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Triture uma folha

Pressione “R” de 2-3
Segundos

Solução de problemas
1. Cesto aberto:

Solução:

A luz de cesto aberto
acenderá

Certifique-se de que o cesto
está fechado

2. papel trancado
A luz papel trancado
acenderá

Solução: (1)

(2) Pressione

Pressione “R”
de 2 a 3
segundos

(3) pressione “O”

(4) Gentilmente

“R” e “I”
alternadament
e

e desligue da
tomada

retire o papel não
cortado da entrada e
conecte o cabo na
tomada novamente

3. Sobre aquecimento
A luz que indica sobre
aquecimento acenderá
quando houver uma
utilização excessiva

(4) cesto cheio, a luz
do cesto cheio deverá
acender.

(5)

Pressione “F” para
remover o excesso de
papel nas laminas

Solução: desligar a máquina
e religar após alguns minutos

Solução: (1)
Abra a máquina

(2) Retire o cesto,
descarte os
fragmentos, coloque o
cesto vazio e feche a
porta.

Após 60s a máquina entrará
em “soneca”

(5) “Soneca” a “luz verde”
acende
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