Manual de Instrução

Fragmentadora de Papel

JP-860C NEW
Este manual se refere a fragmentadora
Jinpex modelo JP-860C NEW. Favor ler
o mesmo antes de utilizar o equipamento
e siga os passos listados para sua
segurança.
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Especificações

Corte em partículas..................................................................................................................4x40mm
Folhas por passada .................................................................25 unid. (gramatura por folha 70~75gr)

Ciclo de trabalho MÁXIMO........................................................................................................20 min

Nível de segurança...............................................................................................................................4
Nível de ruído em decibéis..........................................................................................................<58dB
Potência do motor...................................................................................................................880 Watts
Dimensões do equipamento em MM........................................................................... 440 x 290 x 730
Peso do equipamento em quilos.................................................................................................. 23 Kg

Indicação no visor para cesto cheio..................................................................................................Sim
Velocidade...............................................................................................................................4 m / min
Tempo de descanso......................................................................................................................20 min

ATENÇÃO

Papel de maior gramatura, com ou diferenças de tensão
pode reduzir a capacidade de fragmentação.
Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada
passada (inserção) de papel para fragmentar.
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Operação
Para papel:

Aperte o botão (I) para
Funcionamento Automático.
A lâmpada irá acender, o
aparelho irá entrar no modo
de espera.

Toque a entrada do papel
com as mãos para checar
se o sistema Safe Touch
está funcionando.

Se você quiser parar a
fragmentação de papel, por
favor pressione o botão “R”. A
máquina automaticamente
reverterá e devolverá os papéis.
Pressione “I” e a fragmentadora
ficará em modo de operação
novamente.

O
Pressione o interruptor
na posição “O” para
desligar.
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Empurre a cobertura transparente
e fixe ela, e você vai encontrar a
entrada para o papel

Pressione a tampa
novamente após a
fragmentação para
resetar a
fragmentadora.

Para cartão de crédito/CD

Pressione “I”e a
fragmentadora vai
entrar em modo de
espera.

Favor verificar a voltagem da
fragmentadora com cuidado
antes da utilização e, em
seguida, conecte na tomada
e aperte o botão para ligar.

Coloque os cartões de
créditos/CD
na entrada de papel da
máquina e ela
passará a fragmentar
imediatamente.

O
Pressione o interruptor
na posição “O” para desligar

Forçando o funcionamento:
Quando o papel estiver “atolado”, pressione (o), a
fragmentadora será FORÇADA a fragmentar

Manutenção
Lubrificar quando ou imediatamente se:
* Capacidade diminuir
* Ouvir barulho diferente no motor ou fragmentadora parar de funcionar

Acione o modo
“manual”
pressionando “O”

Aplicar o óleo
através de
entrada.

Pressione
botão “ I “

Fragmente
uma folha.

Segure o botão
para “R” por 2-3
segundos.

Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerosol em recipiente de bico longo.

Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu
prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).
ATENÇÃO
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Solução de Problemas
1 - CESTO ABERTO
Solução: Confira a bandeja
e certifique-se que esteja
fechada

Sintoma: Luz “Cesto
Aberto” acesa.

2 - PAPEL TRANCADO
Sintoma: O sinal
no painel acusa
“papel trancado.

Solução: Aperte o
botão “R” por 2-3
segundos.

Aperte o botão “I” e “R”
alternadamente. Depois
aperte o botão ”O” e
desligue da tomada.

Cuidadosamente,
puxe papel por papel
da entrada e ligue a
fragmentadora novamente.

Aperte o
botão “R”.

3 - SUPERAQUECIMENTO
Sintoma: A luz indicadora
“over heat” acendeu.

Solução: Desligue a fragmentadora e religue após
20 minutos.

Após cada operação, a máquina funciona mais alguns segundos para limpar a entrada. A operação
contínua por mais de 60 minutos vai acionar o modo de PROTEÇÃO TÉRMICA, um periodo de 20
minutos para resfriamento. Neste período ela não funcionará. Manter a máquina desligada nesse
período.

4 - CESTO CHEIO
Sintoma: Luz “Cesto
Aberto” acesa.

Solução: Confira a bandeja
e certifique-se que esteja
fechada

5 - Toque Seguro
Sintoma: O contorno do display
“Safe Touch” pisca continuamente.

Manter as mãos afastados da entrada do papel
por mais de 5 cm, sem contato direto entre o
papel e a entrada.

Pressione “I” por três segundos, a luz amarela de indicação irá piscar quando a função
Safe Touch for liberado.
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