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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

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 tham khảo sau.

CẤU TẠO
1. căn chỉnh đo giấy: để xác định kích thước gáy phù
hợp
2. căn chỉnh đo gáy: đo kích thước gáy
3. thùng giấy vụn: đựng các mẩu giấy thừa
(Lưu ý: Thường xuyên xả thùng giấy vụn. Thùng quá
đầy sẽ làm kẹt đột dập và hỏng máy.)
4. chốt chặn giấy đằng trước: làm cho cạnh phải thẳng
góc với đường chữ thập khi đột dập 19/21 lỗ
5. chốt chặn giấy đằng sau: làm cho cạnh phải thẳng
góc với đường chữ thập khi đột dập 32/34 lỗ
6. thước mở gáy nhựa: mở gáy nhựa bằng cách kéo
thước.
7. chốt an toàn: cầu chì dự phòng khi bị đoản mạch.
8. công tắc ON/OFF: bật / tắt nguồn.
9. cần gạt đóng gáy: để đóng gáy
10. chốt giữ gáy nhựa bằng kim loại: để giữ gáy nhựa
mở ra
11. móc kim loại: mở gáy nhựa bằng cách móc các
vòng xoắn
12. khe đột dập (3:1): dùng cho đột dập 32/34 lỗ
13. căn chỉnh lề giấy: trái hoặc phải 2 mức điều chỉnh
độ sâu đột dập
14. khe đột dập (bước US): dùng cho đột dập19/21 lỗ
15. công tắc đột dập: đẩy công tắc để đột dập
16. chốt giữ giấy: giữ chặt giấy khi đột dập
17. căn chỉnh gáy nhựa: xác định kích thước gáy nhựa
theo yêu cầu
18. chốt điều chỉnh: dùng cho đường kính gáy.
19. khe: để đóng gáy lại
20. lá thép: để giữ chặt gáy
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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 32/34 lỗ cho gáy thép.
Chọn đúng khe để đột dập tài liệu yêu cầu dựa vào kiểu gáy đóng sách.
Nên đột dập thử giấy nháp trước. Lưu ý công suất đột dập tối đa là 25 tờ đối với đột dập 19/21 lỗ và 20 tờ đối với
đột dập 32/34 lỗ. Thông số này dùng cho loại giấy 80g (tương đương với độ dày của giấy copy). Bìa trong và bìa
giấy nên đột dập riêng.
Mặt trước máy có hình cái thước, dùng để xác đinh độ dày tài liệu đột dập. Như vậy có thể dễ dàng chọn gáy
nhựa đúng khổ. Máy tự động dừng nếu thùng giấy vụn đầy. Máy sẽ phát tiếng kêu báo hiệu. Trong trường hợp
này cần xả hết thùng giấy vụn ngay. Sau đó có thể tiếp tục đột dập.

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH:
1. Lắp thanh gạt gáy nhựa lên trục vuông (góc như minh họa dưới đây).
2. Bắt vít trái vào.
3. Lắp thanh gạt lên trục vuông (góc như minh họa dưới đây).
4. Bắt vít phải vào.

ĐỘT DẬP VÀ ĐÓNG SÁCH
Đột dập 32/34 lỗ và đóng sách
Cách đột dập
1. Nâng chốt giữ giấy lên.
2. Dịch chốt chặn giấy sau sang trái hoặc phải tùy theo khổ giấy.
3. Cho tài liệu vào khe đột dập dùng cho 32/34 lỗ.
4. Căn thẳng tài liệu với bên trái chốt chặn giấy sau.
5. Dịch công tắc đột dập sang trái.

         hình 1                                                                    hình 2
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Cách đóng sách
Máy được thiết kế để đóng sách với loại gáy thép 5~28mm. Dưới đây là bảng phân loại gáy thép số lượng giấy
đóng.
Lưu ý: tiêu chuẩn giấy là 80g/m2

Chuẩn bị đóng gáy sách

Đường kính gáy đóng sách mm

Số lượng tờ tối đa

Hình 3
Đo độ dày của tài liệu để
xác định kích thước gáy

Hình 4
Để tránh dùng nhầm gáy,
có thể đo kích thước gáy
như trong hình 4

Hình 5
Bây giờ có thể đóng gáy
1. ấn lá thép xuống
2. đặt gáy thép dưới lá thép
như hình 5

Hình 6
3. cho tài liệu đã đột dập bám
vào gáy thép
4. dịch chốt điều chỉnh sang trái
hoặc phải theo gáy đã chọn



4

ĐỘT DẬP 19/21 LỖ VÀ ĐÓNG SÁCH
Chuẩn bị trước khi đột dập và đóng sách

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU ĐỘT DẬP
1. Dịch chốt căn lề sang trái (xem phần trước) cho tài liệu đóng gáy lên tới 12mm. Mức này tương đương mức
tiêu chuẩn.
2. Dịch chốt căn lề sang phải (xem phần trước) cho tài liệu đóng gáy lớn hơn 12mm. Độ sâu đột dập lớn sẽ tránh
được hiện tượng sách bị rách.

Hình 7
Lấy gáy với tài liệu ra,
cho vào khe để đóng lại.

Hình 8
Đẩy thanh gạt xuống để
đóng gáy lại.

Hình 9
Đo độ dày tài liệu để xác
định kích thước gáy.

Hình 10
Tùy theo kích thước gáy nhựa,
dịch chốt căn lề sang trái hoặc
phải để chỉnh độ sâu đột dập.

Kích thước gáy đóng sách

Căn lề đột dập
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CÁCH ĐỘT DẬP
1. Nâng chốt chặn giấy lên.
2. Dịch chốt chặn giấy sang trái hoặc phải tùy theo định dạng giấy.
3. Cho tài liệu vào khe đột dập dùng cho 19/21 lỗ.
4. Căn tài liệu thẳng góc với bên trái chốt chặn giấy trước.
5. Dịch chốt đột dập sang trái.

CÁCH ĐÓNG SÁCH
Máy được thiết kế để đóng sách với gáy nhựa 6~51mm. Dưới đây là bảng phân loại gáy tùy theo số lượng giấy
đóng sách.
Lưu ý: tiêu chuẩn giấy là 80g/m2

CHỈNH SỬA TÀI LIỆU ĐÃ ĐỘT DẬP

         hình 11                                                                      hình 12

Đường kính gáy đóng sách mm

Số lượng tờ tối đa

Hình 13
1. Đặt ngửa gáy nhựa vào chốt
giữ gáy kim loại.
2. Kéo tay gạt mở gáy nhựa đủ
rộng để gáy mở ra.

Hình 14
3. Đặt giấy lên các móc gáy.
4. Đẩy tay gạt mở gáy nhựa về
vị trí cũ để đóng gáy lại.
5. Lấy sách ra.



6

1. Đặt gáy nhựa vào các móc giữ gáy bằng kim loại (mặt tài liệu in chữ ngửa lên).
(12) kéo gáy nhựa với tài liệu đột dập  giữa các chốt giữ gáy bằng kim loại
(12) rồi khóa vào trong các móc kim loại (11).
2. Ấn gáy sách cẩn thận ra sau cho đến khi gáy nhựa mở nhẹ ra.
3. Có thể rút ra hoặc thay đổi các tờ tài liệu, khi các móc xoắn đã mở khoảng 4-5mm.
4. Sau đó đóng gáy nhựa lại bằng cách đẩy thước mở gáy nhựa.

Hình 15

XẢ THÙNG GIẤY VỤN
1. Nếu nghe thấy một tiếng chuông dài, thì phải xả hết thùng giấy vụn trước khi chạy máy.
2. Lấy hẳn thùng giấy vụn ra.
3. Xả sach giấy trong thùng.
4. Đẩy thùng trở về vị trí cũ.
Cảnh báo: giấy vụn quá đầy trong thùng có thể gây kẹt đột dập và làm hỏng máy.
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hình 16

BẢO DƯỠNG
1. Thường xuyên xả hết thùng giấy vụn.
2. Bìa trong hoặc bìa giấy nên đột dập riêng.
3. Chỉ dùng thiết bị để đột dập giấy, giấy bìa và các loại bìa.
4. Nếu bị đoản mạch, phải thay cầu trì ở phía sau máy.
5. Phía sau máy có 2 đế cao su gắn liền, để tiết kiêm không gian đặt máy. Đặt máy cẩn thận lên các đế này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN
Đặt máy ở nơi gần ổ điện có thể tiếp cận dễ dàng.
Khi cắm điện, phải đảm bảo ổ cắm đã có dây nối đất chuẩn.
Không chạy máy ở những nơi có thể bị tiếp xúc với nước hoặc chất lỏng.
Đảm bảo dây cáp chính không bị hỏng hoặc cũ. Đảm bảo dây cáp từ phích cắm đến máy không có sự cố.
Trường hợp khẩn cấp, rút phích cắm chính khỏi ổ cắm để cách ly máy với nguồn điện.
Không vượt quá công suất đột dập cho phép trong Hướng dẫn sử dụng.
Phải rút phích nguồn trước khi làm vệ sinh máy. Khi vệ sinh  máy, đơn giản dùng vải ẩm lau chùi vỏ máy.
Không tùy tiện sửa máy. Nên để thợ chuyên nghiệp sửa máy.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CW-4500
Đột dập 32/34 lỗ ---- 20 tờ (giấy 80gsm)
Đột dập 19/21 lỗ --- 25 tờ (giấy 80gsm)

Công suất đột dập

2 tờ (bìa PVC 0.2mm)
Kích thước gáy thép: tối thiểu 5mm/ tối đa 28mm (320 tờ)Công suất đóng sách
Kích thước gáy nhựa: tối thiểu 6mm/ tối đa 51mm (500 tờ)

Định dạng giấy A4, giấy thư, giấy bìa, 12’’
Đột dập và đóng sách 2 tay cầm có thể hoạt động cùng lúc
Cho giấy vào Dọc
Căn chỉnh kích thước giấy Nhiều loại (A4, LTR, giấy bìa, 12’’)

Gáy thép: 2.5mmCăn chỉnh lề
Gáy nhựa: 2 mức điều chỉnh (2.5mm / 4.5mm)

Trọng lượng tịnh 19.5kg
Kích thước 440x530x235 (dài x rộng x cao)
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HỆ THỐNG MÁY ĐÓNG SÁCH


