Manual de Instrução

Fragmentadora de Papel

JP-820C
Special
Este manual se refere a fragmentadora modelo JP - 820C
Special.
Favor lêr o mesmo antes de
utilizar o equipamento e siga
as orientações para sua
segurança.

Manual de
Instrução

Certificado de

Garantia

51 3333 3331
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Partes e Funções
PAPER JAM

OVER HEAT

BIN OPEN

I
O

AUTO START

SAFE TOUCH BIN FULL

LCD - sinais de
aviso

Alça

Botão Liga/Desliga Cabo de força embutido

Entrada do Papel
Botões de Operação

REVERSO (R)
OFF (O)
AUTO-ON (l)

Entrada de CD/DVD
Abertura do Cesto

Porta do Cesto

Rodas

Sinais de Alerta
Evite encostar o cabelo durante a
inserção de documentos

Quantidade de folhas por passada
Cuidado

Produto não destinado ao uso por
crianças(este produto não é um
brinquedo)

Evite tocar os documentos durante a
fragmentação

Não utilize produtos lubrificantes em aerosol (Spray)

Evitar encostar a roupa durante a inserção dos
documentos na fragmentadora
1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora
2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente
acessível.
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Capacidades
Pode fragmentar
Papel, cartão de crédito, CD/DVD, clipes de papel, grampos (máx. 2cm).
O que não fragmenta
Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão, papel molhado, laminados
ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.
Tamanho do papel fragmentado:
Corte em partículas ...............................................................................................................3,8x40 mm.
Capacidades Máximas
Folhas por passada ...................................................................17 unid. (gramatura por folha 70 a 75g)
Cartões/CD/DVDs por passada............................................................................................................ 1
Largura da entrada .............................................................................………...…………………. 230mm
Ciclo de trabalho MÁXIMO……………………...……………....................................................……30 min.
Abertura independente para Cartões, CD e DVD..…………........................................................……Sim
Taxa de utilização diária recomendada: 100 -150 passadas de papel, 100 cartões, 50 Cds/DVDs.
Especificações Técnicas
Safe touch (toque seguro)...................................................................................................................Sim
Proteção térmica contra sobrecarga...................................................................................................Sim
Nível de segurança...............................................................................................................................P4
Capacidade do cesto de resíduos...............................................................................................34 Litros
Nível de ruído em decibéis..................................................................................................................<58
Potência do motor......................................................................................................................880 Watts
Dimensões do equipamento............................................................................................390 x 305 x 645
Peso..............................................................................................................................................16.7 kg
Rodízios (rodinhas).............................................................................................................................Sim
Sensor de presença de cesto..............................................................................................................Sim
Sensor de cesto cheio.........................................................................................................................Sim
Sensor automático de presença de papel...........................................................................................Sim
Visor de indicação para cesto cheio....................................................................................................Sim
Velocidade.................................................................................................................................3,5 m/min
Arranque/Parada automático..............................................................................................................Sim
Reversão automática ou manual no Botão.........................................................................................Sim
Parada automática em caso de congestionamento de papel.............................................................Sim

ATENÇÃO
Papel de maior gramatura, com umidade 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:

I
O
Favor checar
cuidadosamente a
voltagem da sua
fragmentadora
antes de usar, e
então conecte na
tomada e ligue o
botão.

Posci ioneo b otão para ““,
I
(FuncionamentoAut omático),
a lâmpada iráa cender, o
aparelho irá enra
t r nomodo
de espera.

Coloque uma folha de
papel na entrada. A
máquina começará a
fragmentar o papel
imediatamente quando
este for inserido.

I
O

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

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

Pressione o interruptor
na posição “O” para desligar.

Para cartão de crédito/CD
I
O
Favor verificar a voltagem da
fragmentadora, com cuidado
antes de usar e, em seguida,
conecte a tomada e ligue o
interruptor.

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

I
O
Pressione o interruptor
na posição “O” para desligar
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Coloque os cartões de
créditos/CD na entrada
de papel da máquina e
ela passará a fragmentar
imediatamente.

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

I
O
R

Aplicar o óleo através
de entrada.

Pressione botão “ I “

Fragmente uma
folha.

I
O
R

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

Solução de Problemas
1 - CESTO ABERTO
AUTO START

PAPER JAM

OVER HEAT

BIN OPEN

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

SAFE TOUCH BIN FULL

Sintoma: Luz “Cesto
Aberto” acesa.
Após cada operação, a máquina funciona mais alguns segundos para limpar a
entrada. A operação continua por mais de 30 minutos pode acionar o modo de
PROTEÇÂO TÉRMICA, um periodo de 40 minutos para resfriamento. Neste período
ela não funcionará.
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2 - CESTO CHEIO
AUTO START

PAPER JAM

OVER HEAT

BIN OPEN

SAFE TOUCH BIN FULL

Solução: Retire o
cesto, e despeje os
fragmentos. Recoloque
o cesto.

Sintoma: Luz “Cesto
Cheio” acesa.

3 - PAPEL ATOLADO
AUTO START

PAPER JAM

OVER HEAT

BIN OPEN

I
O
R

I
O
R

I
O
R

SAFE TOUCH BIN FULL

Sintoma: Luz “Papel
Atolado” acesa.

Solução: Aperte o
botão “R” por 2-3

I
O
R

Gentilmente puxe
papel por papel da
entrada e ligue a
fragmentadora novamente.

Aperte o botão “I” e
“R” alternadamente
para frente e para
trás, e depois volte
com o botão na
posição de parar “O”

Aperte o botão “O”,
para parar a
fragmentadora.

Aperte o botão “R”,
reiniciando a
fragmentadora.

4 - SUPER AQUECIMENTO
AUTO START

PAPER JAM

OVER HEAT

BIN OPEN

SAFE TOUCH BIN FULL

Sintoma: A luz indicadora
“over heat” acendeu.
Solução: Desligue a fragmentadora “O” e religue
após alguns minutos.

5 - TOQUE SEGURO
AUTO START

PAPER JAM

OVER HEAT

BIN OPEN

SAFE TOUCH BIN FULL

Solução: Mantenha suas mãos afastadas da
entrada do papel por mais de 5 cm, sem contato
direto com a entrada de papel.

Sintoma: O display “Safe Touch”
pisca continuamente.
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