
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MÁY ÉP PLASTIC 

HIỆU DSB 

MODEL SUPER -335  

 

 

 

  Màn hình hoạt động 

  Cửa vào 

  Công tắc nguồn 

   Ổ cắm dây nguồn  

  Cửa ra 

 

Cảm ơn quý khách đã sửa chọn sản phẩm máy ép nhựa của chúng tôi. Xin đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

 

   chú ý: Không được kết nối nguồn điện khi bạn chưa đọc kỹ sử dụng sản                        

phẩm để đảm bảo an toàn cho bạn, tránh bị giật điện. 

Để an toàn điện khi sử dụng máy phải theo các bước sau đây để giảm nguy cơ chấn 

thương hoặc chập cháy thiết bị. 

1. Khi mới công tắc không được tắt ngay trong vòng 1 phút. 

Máy ép phải được kết nối đúng nguồn điện đã ghi trên máy. 

2. Tắt máy và rút phích điện khi không sử dụng hoặc cất đi trong thời gian dài. 

3. Dây điện nguồn bị hỏng hoặc bị đứt thì ko nên sử dụng mà phải thay dây mới. 



4. Khi máy đang hoạt động không để thêm bất cứ thứ gì vào máy như tóc, ngón 

tay, quần áo, kim loại, trang sức. 

5. Nếu bị kẹt giấy thì phải làm sạch giấy kẹt trước khi ép mới. 

6. Chỉ ép giấy thường được cho phép, không ép những thứ lạ. 

7. Không phun bất cứ chất lỏng hoặc bôi trơn nào vào thiết bị. 

8. Nếu máy có phát ra tiếng động gì thì cũng là do động cơ máy chạy tơcs tốc độ 

cao.( đặt biệt là khi ép độ dầy 75mic) 

 

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG 

MÀN HÌNH 

 

Mic: là độ dày giấy ở cửa vào ( đơn vị châu âu )  

Mil : là độ dầy túi  ( đơn vị mỹ)  

chọn độ dầy của túi ép  (75-250mic.3-10mil)  

Nút đảo ngược giấy ép khi bị kẹt (Touch Panel)  

Nút chọn chức năng  (bảng điều khiển cảm ứng)  

Đèn báo: Pre-sưởi ấm (nhấp nháy)  

Start- bắt đầu ép  (ánh sáng liên tục)  

Cold laminating indicator light :  đèn báo ép lạnh. 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

1. Bật công tắc nguồn, chọn mức phù hợp với độ dầy của túi ép, đèn báo sáng là có thể bắt đầu ép. 

2.  Đặt giấy cần ép vào giữa 2 miếng túi ép sau đó cho vào lối cửa vào theo chiều ngang. 



ÉP LẠNH  

Sau khi bạn cài đặt chế độ ép lạnh“ ” position  trên màn hình cảm ứng thì đèn báo của“ ” 

“ Cold laminating” sẽ sáng và giờ có thể thực hiện ép lạnh. 

ÉP NÓNG 

1. Căn cứ vào độ dầy của túi ép để chọn chế độ cho chuẩn. 

2. Đợi khoảng 1 phút để máy nóng lên khi đèn báo không nhấp nháy tức là nhiệt độ đã thích 

hợp để bắt đầu ép. 

3. cho giấy mà bạn muốn ép vào túi foli sau đó cho vào cửa ép theo chiều ngang và máy sẽ tự 

động ép. 

CHỨC NĂNG ĐẢO NGƯỢC GIẤY ÉP 

Nếu bạn muốn dừng lại hoạt động ép khi máy bị kẹt vì ép độ dầy không đúng, xin hãy bấm nút đảo 

ngược “ ”reverse button. 

CHỨC NĂNG BẢO VỆ MÁY 

1. Máy ép sẽ ở trạng thái “ ngủ” sau 30 phút mà máy không hoạt động và có tiếng bíp như 

nhắc nhở. ở trạng thái này hệ thống làm ấm, đèn led và động cơ dừng hoạt động, khi cho 1 

túi ép khác vào và chọn phím đảo ngược trên bảng điều khiển và máy sẽ tiếp tục làm việc. 

2. Khi đén nhấp nháy liên tục tức là máy sẽ chưa thể ép, động cơ không làm việc, khi đèn báo 

sáng không nhấy nháy thì máy hoạt động bình thường. 

3. Đèn Led sẽ tắt khi chọn chế độ tắt máy. 

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY 

1. Tắt nguồn rút phích điện trước khi làm sạch máy. 

2. dùng miếng vải mềm ướt để lau các vết bẩn phía ngoài máy. Để tránh không bị điện giật thì 

không được để máy ở môi trường ẩm ướt. 

3. Không đặt để bất cứ thứ gì trên mặt máy ép khi nóng, và để máy nguội rồi mới di chuyển 

và làm sạch. 

4. Không ép nhưng loại chảy do nhiệt nóng, bảng mầu, hoặc chất liệu dễ thay đổi khi nóng 

lên. 

5. không ép nhiều lớn dầy quá 0.3mm. 

6. Không ép loại giấy có keo dính, dễ tan chảy, quá mỏng. 

 

CÀI ĐẶT 

1. Để máy trên một mặt phẳng và ổn định 

2. chắc chắn rằng đủ không gian xunh quanh máy để cho cửa ra của vật ép có lối 

ra. 

3. Phải sử dụng đúng nguồn điện là 220V-240V, 50 / 60Hz; hoặc 110V-120V, 50 

/ 60Hz. Xem chi tiết thông số dán trên máy. 

 

 

 

CẢNH BÁO. 

Vui lòng kiểm tra lớp túi và để đảm bảo rằng túi ép đã đóng chuẩn. Tham khảo 

hình ảnh dưới đây. 



 

 thao tác như hình ảnh chính xác. Phía dưới túi được đóng lại 

2. thao tác hình ảnh không chính xác. Lối vào cuối lớp túi được mở ra.  

 

 

 

Tham khảo tốc độ ép 

Mic 75-80 100 125 150 175 200 225 250 

Mil 3 4 5 6 7 8 9 10 

mm/min 1500 1200 800 700 600 500 450 400 

Ghi chú : +- 10% tốc độ, và vòng ép 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Chiều rộng cửa ép 330 mm Số con lăn 4 

Độ dầy ép 0.8 mm Nguồn điện 220-240V 50/60Hz 

110-120V 50/60Hz 

Thời gian làm nóng 1 min. Công suất 1800 W 

Kích thước máy 482*160*120mm Trọng lượng máy 4.5 kg 

 




