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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY ĐÓNG SÁCH ĐA NĂNG CC-320

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại để sau tham khảo.
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CẤU TẠO
1. thanh gạt mở gáy nhựa: mở gáy nhựa bằng cách kéo thanh gạt
2. thùng giấy vụn: để đựng các mẩu giấy vụn
3. các móc giữ gáy bằng kim loại: để giữ gáy nhựa mở ra
4. các móc kim loại: mở gáy nhựa bằng cách móc các vòng xoắn
5. chốt chặn giấy: căn thẳng bên phải với đường chữ thập khi đột lỗ
6. chốt đo gáy thép: để đo kích thước gáy thép
7. chốt giữ giấy: giữ chặt giấy để đột dập
8. khe đột dập (gáy nhựa): để đột dập 19/21 lỗ
9. khe đột dập (gáy thép): để đột dập 44/46 lỗ
10. chốt căn lề giấy: trái hoặc phải, 2 mức điều chỉnh độ sâu đột dập.
11. khe căn thẳng: căn thẳng tài liệu khi tài liệu có nhiều trang
12. chốt đo gáy thép: xác định kích thước gáy thép cho tài liệu
13. con lăn: khi con lăn quay, gáy thép sẽ tự dịch chuyển lên trước luồn vào trong các lỗ
14. chốt chèn chạy điện: để tắt hoặc bật con lăn
15. chốt đo giấy: để xác định kích thước gáy thép cho tài liệu yêu cầu
16. bàn đạp: để tắt hoặc bật con lăn
17. thanh gạt đột dập: ấn thanh gạt xuống để hoàn thiện đột dập.

CẢNH BÁO:
Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi cắm điện chạy máy.
Giữ lại sách Hướng dẫn này để sau tham khảo.
Xả thùng giấy vụn trước khi đột dập.
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SỬ DỤNG AN TOÀN
CC-320 phải được nối với nguồn điện tương ứng với thông số ghi trên nhãn công suất.
Không chạy máy khi dây nguồn hoặc phích nguồn bị hỏng hoặc có sự cố.
Không chạy quá mức điện trở cho phép để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật.
Không thay đổi phích cắm đi liền máy. Phích này được thiết kế chuẩn với nguồn điện.
Rút phích ra trước khi dịch chuyển hoặc không sử dụng trong thời gian dài.
Máy chỉ dùng trong nhà.

LƯU Ý CHUNG
Máy đột dập này có hệ thống đột dập kép với chức năng đột dập 19/21 lỗ cho gáy nhựa
và đột dập 44/46 lỗ cho gáy thép. Chọn đúng khe để đột dập dựa vào kiểu gáy đóng.
Công suất đột dập tối đa là 20 tờ khi đột dập 19/21 lỗ (gáy nhựa) và 12 tờ khi đột dập
44/46 lỗ (gáy thép).
Thông số máy dùng cho loại giấy 80g (tương đương độ dày của giấy copy).
Mặt trước máy có hình cái thước để xác định độ dày tài liệu cần đóng. Như vậy có thể dễ
dàng chọn đúng kích thước gáy.
Nên đột dập thử giấy nháp trước.

TRƯỚC KHI ĐỘT DẬP VÀ ĐÓNG SÁCH
Lấy máy ra khỏi thùng carton, tháo vít trái và vít phải.
Lắp thanh gạt gáy nhựa lên trục vuông (góc như hình 1(A) dưới đây). Lắp vít trái vào.
Lắp tay cầm lên trục vuông (góc như hình 1(B) dưới đây). Lắp vít phải vào.

Hình 1
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Cắm chặt đầu bàn đạp vào ổ điện phía sau máy. (như hình 2)
Cắm chặt đầu phích có lỗ vào ổ điện phía sau máy. (như hình 3(A))
Cắm chặt đầu phích còn lại vào ổ điện nguồn. (như hình 3 (B))
Lưu ý: phải kết nối cáp nguồn với máy trước khi cắm phích vào ổ điện nguồn.

Hình 2 Hình 3

HƯỚNG DẪN ĐỘT DẬP VÀ ĐÓNG SÁCH
Đột dập và đóng sách gáy nhựa 19/21 lỗ

Đo và điều chỉnh

Dùng chốt đo giấy để đo độ dày tài liệu và chọn
đúng loại gáy nhựa. (xem hình 4)

Bảng dưới đây phân loại gáy tùy theo số lượng
tờ cần đóng.

               Hình 4

Tùy theo kích thước gáy nhựa, dịch chốt căn lề
sang trái hoặc sang phải để cài đặt độ sâu đột
dập: dịch chốt căn lề giấy sang trái dùng cho tài
liệu đóng gáy lên tới 12mm; dịch chốt căn lề
giấy sang phải dùng hco tài liệu đóng gáy lớn
hơn 12mm. (xem hình 5)

                Hình 5

Đường kính gáy mm

Số lượng tờ tối đa
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Tùy theo định dạng giấy, dịch căn lề sang trái hoặc
phải để khớp với thước đo. (xem hình 6)

Kích thước gáy 6 ~12mm 14 ~ 51 mm
Chỉnh lề đột dập 2 mm 4 mm

      Hình 6
CÁCH ĐỘT DẬP VÀ ĐÓNG SÁCH
Nâng chốt giấy lên..
Dịch chốt chặn giấy sau sang trái hoặc phải tùy theo kích thước giấy.
Cho tài liệu vào khe đột dập 19/21 lỗ. Căn thẳng tài liệu với bên trái chốt chặn giấy trước.
(hình 7)
Đẩy thanh gạt xuống để hoàn thiện đột dập. (hình 8)
Lấy gáy nhựa ra.
Chèn gáy nhựa vào chốt giữ gáy bằng kim loại, gáy để ngửa, rồi khóa gáy nhựa bằng các
móc kim loại.
Kéo thước mở gáy nhựa ra đủ độ để mở gáy đóng đột dập. (hình 9)
Đặt giấy lên các móc giữ gáy. (hình 10 (A))
Để đóng gáy lại, đẩy thước mở gáy nhựa về vị trí cũ. (hình 10(B))
Lấy tài liệu ra.

 Hình 7                                         Hình 8

Hình 9                                                            Hình 10
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THAY ĐỔI TRANG SÁCH ĐÃ ĐÓNG
Cho gáy nhựa (để ngửa mặt tài liệu có in chữ) vào các móc gáy bằng kim loại.
Ấn gáy cẩn thận ra sau đến khi gáy mở nhẹ ra. Sau đó có thể dịch chuyển hoặc thay đổi
trang sách đã đóng.
Rồi đóng gáy lại bằng cách đẩy cần gạt mở gáy nhựa, dịch chuyển gáy nhựa.

ĐỘT DẬP VÀ ĐÓNG SÁCH GÁY THÉP 44/46 LỖ
Đo và điều chỉnh
Đo độ dày tài liệu bằng chốt đo kích thước tài liệu. (hình 11)
Đo gáy thép bằng chốt đo kích thước gáy thép để xác định đúng kích thước gáy cần dùng.
(hình 12)
Dịch chốt căn lề giấy sang trái hoặc phải để khớp với thước đo tùy theo kích thước giấy.
(hình 6)

                   Hình 11                                                                       Hình 12

CÁCH ĐỘT DẬP VÀ ĐÓNG SÁCH

Dịch chốt chặn giấy sang trái hoặc phải tùy
theo kích thước giấy.

Cho tài liệu vào khe đột dập 44/46 lỗ. Căn
thẳng tài liệu với cạnh trái chốt chặn giấy
trước.

Đẩy thanh gạt để đột dập giấy.

Căn thẳng tài liệu đã đột dập trên thước
căn. Thao tác này rất có ích đối với tài liệu
dày. (hình 13)

       Hình 13



7

Lúc đầu dùng tay luồn gáy thép vào 4-5 lỗ đầu trong tập tài liệu. (hình 14)
Các ngón tay cầm chặt 2 đầu tài liệu ngay dưới các lỗ đột dập tựa vào con lăn (gáy thép
phải chạm nhẹ vào con lăn). (hình 15)
Xoay nút luồn gáy (hoặc nhấn bàn đạp). Gáy thép sẽ tự động dịch lên tự luồn vào các lỗ.
Sau khi luồn vào lỗ cuối cùng, lập tức dịch tài liệu cách xa con lăn (hoặc nhấn bàn đạp).
Dùng kìm để cắt và uốn phần gáy thừa. Phải cắt uốn cả 2 đầu. Như vậy sách sẽ không
bung ra. (hình 16)

               Hình 14                                       Hình 15                                   Hình 16

XẢ THÙNG GIẤY VỤN
Phải kiểm tra thùng giấy vụn sau khi đột dập nhiều lần.
Lấy thùng giấy vụn ra khỏi máy.
Xả sạch thùng giấy vụn. (hình 17)
Đẩy thùng giấy vụn trở lại vị trí cũ. (hình 18)

                     Hình 17                                                                             Hình 18
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BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH THIẾT BỊ
Thường xuyên xả thùng giấy vụn để tránh kẹt giấy và làm hỏng máy.
Chỉ dùng thiết bị để đột dập giấy, giấy bìa và các trang bìa.
Màng PVC hoặc giấy bìa nên đột dập riêng.
Mỗi lần chỉ cho giấy vào 1 khay. Mỗi  lần chỉ cho tài liệu vào 1 khe đột dập.
Không thò tay vào khe đột dập khi chạy máy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CC-320
Đột dập 19/21 lỗ - 20 tờ (giấy 80gsm)
Đột dập 44/46 lỗ - 12 tờ (giấy 80gsm)

Công suất đột dập

2 tờ (bìa PVC 0.2mm)
Kích thước gáy nhựa: tối thiểu 6mm/ tối đa 51mm (500 tờ)Công suất đóng sách
Kích thước gáy thép: tối thiểu 6mm/ tối đa 22mm (175 tờ)

Kích thước giấy A4, giấy thư
Đột dập & đóng sách Thiết bị có 2 thanh gạt có thể hoạt động cùng lúc
Cho giấy vào Dọc
Căn chỉnh kích cỡ giấy Nhiều kiểu (A4, giấy thư)
Căn chỉnh lề Gáy nhựa: 2 mức điều chỉnh (2mm / 4mm)

Gáy thép: 2mm
Trọng lượng tịnh 14.5kg
Kích thước 450x460x230 (dài x rộng x cao)


