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Model 9410

Penghancur Kertas Potongan Melintang 10 lembar

Baca dan simpan panduan pengguna ini untuk referensi di masa mendatang.

Penghancur Kertas Potongan Melintang 10 lembar
IKHTISAR PRODUK
A

B

C D

E

A - Kepala Penghancur
B - Lubang Masuk CD
C - Sakelar kontrol 3 fungsi
D - Lubang Masuk Kertas
E - Wadah sampah plastik

SAKELAR KONTROL 3 FUNGSI

AUTO - Penghancur dalam mode siaga,
penghancuran dimulai ketika kertas
dimasukkan ke lubang masuk.
OFF - Penghancur mati dan tidak akan
beroperasi.

REV - Penghancur akan berputar ke
arah berlawanan, memaksa kertas untuk
keluar dari atas.

SPESIFIKASI PRODUK
Model #:
9410
Kapasitas:
10 Lembar
Jenis Potongan:
Potongan Melintang
Rata-rata Ukuran potongan:
0.16 in. x 1.54 in / 4 mm x 39 mm
Lubang masuk:
8.7 in. / 220 mm
Tinggi:
16.46 in. / 418 mm
Panjang:
12.83 in. / 326 mm
Lebar:
8.94 in. / 227 mm

Berat:
11.24 lbs. / 5.18 kgs.
Input Daya:
220-240v ~ 50Hz
Daya Motor:
100W
Kapasitas Wadah Sampah:
6.05 gal. / 22.9L
Kebisingan:
≤72dB Load
Maks. Waktu Operasional
2 min. nyala / 30 min. mati
Kecepatan:
6.6 kaki per mnt. / 2.2m per mnt.
Dapat Menghancurkan:
Kertas / Kartu Kredit / CD
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PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

Jangan melebihi jumlah maksimal lembaran yang disarankan ketika memasukkan kertas
ke penghancur.
Jangan masukkan klip kertas atau staples ke dalam penghancur agar pisau tidak rusak.
Jangan masukkan kertas tempel, selotip atau kain ke dalam penghancur agar pisau tidak rusak.
Selalu cabut kabel listrik penghancur sebelum membersihkan tempat sampah.
Lepas kabel listrik penghancur jika tidak digunakan dalam waktu lama.
Jauhkan dasi, perhiasan, rambut, dll. dari lubang penghancur untuk menjaga
keselamatan diri.
Jangan menyentuh lubang masuk dengan tangan.
Jauhkan produk aerosol dari penghancur karena dapat merusak motor.
Jangan meletakkan sumber panas di dekat mesin atau meletakkan mesin di lingkungan
yang lembab dalam waktu yang lama.
Letakkan penghancur jauh dari area yang sering didatangi anak-anak dan hewan peliharaan.
Produk tidak ditujukan untuk digunakan anak-anak (produk ini bukan mainan).

PENGOPERASIAN

1. Baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan sebelum menggunakan penghancur.
2. Pastikan kepala penghancur terpasang dengan kencang di atas wadah sampah.
3. Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
4. Ubah sakelar ke posisi "AUTO" sehingga penghancur masuk mode siaga.
5. Masukkan kertas atau kartu kredit ke dalam lubang masuk dan penghancur akan
mulai menghancurkan.
6. Setelah kertas atau kartu kredit keluar dari kepala, penghancur akan kembali ke
mode siaga.

MENGOSONGKAN WADAH SAMPAH PLASTIK

1. Cabut kabel listrik penghancur dari stop kontak.
2. Lepas kepala penghancur dari wadah sampah dengan mengangkatnya ke atas.
3. Kosongkan wadah sampah.
4. Pasang kepala penghancur pada wadah sampah.
5. Colokkan kabel listrik ke stopkontak lagi.

MEMBERSIHKAN KERTAS YANG TERSANGKUT

1. Ubah sakelar ke posisi "REV".
2. Penghancur akan memutar ke arah sebaliknya dengan mengeluarkan semua kertas yang
tersangkut di atas kepala penghancur.
3. Setelah kepala penghancur bersih, kembalikan sakelar ke posisi "AUTO".
4. Kurangi jumlah kertas untuk dihancurkan.

PERLINDUNGAN PANAS BERLEBIH

1. Penggunaan yang sering atau berkelanjutan dapat menyebabkan suhu motor melebihi
suhu pengoperasian normal.
2. Setelah 2-3 menit penggunaan berkelanjutan, fitur perlindungan panas berlebih akan
mematikan motor.
3. Cabut kabel daya dari stop kontak dan biarkan motor untuk mendingin (sekitar 45
menit untuk dingin sepenuhnya).
4. Setelah motor mendingin, pengoperasian akan kembali ke normal.
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TIPS PEMECAHAN MASALAH

MASALAH: Motor penghancur terus berjalan setelah penghancuran selesai.
PENYEBAB: Wadah sampah penuh dan tidak memungkinkan kertas untuk keluar dari
kepala penghancur.
SOLUSI: Cabut kabel listrik penghancur dan kosongkan tempat sampah.
MASALAH: Kertas yang hancur tidak keluar seluruhnya dari kepala penghancur.
PENYEBAB: Kertas penghancur tersangkut di slot pisau.
SOLUSI: Ubah sakelar ke posisi "REV" untuk membersihkan. Anda juga perlu mencabut
kabel listrik penghancur dan mengambil kertas dari penghancur secara manual.
MASALAH: Penghancur tidak bekerja ketika kertas dimasukkan ke lubang masuk.
PENYEBAB: Kertas tidak masuk ke lubang masuk dengan sudut yang benar sehingga
tidak menyentuh sensor aktivasi.
SOLUSI: Ambil dan sesuaikan posisi kertas sehingga dapat menyalakan motor.
PENYEBAB: Kertas terlalu tipis, lembut, lecek untuk menyalakan motor penghancur.
SOLUSI: Ambil kertas, lipat sebelum memasukkan ke dalam penghancur.
MASALAH: Kertas macet dan penghancur tidak bekerja dalam posisi "AUTO".
PENYEBAB: Terlalu banyak kertas yang dimasukkan ke dalam penghancur secara bersamaan.
SOLUSI: Ubah sakelar ke posisi "REV" dan bersihkan.
MASALAH: Penghancur tidak bekerja dalam posisi "AUTO" atau "REV".
PENYEBAB: Suhu motor melebihi suhu pengoperasian, fitur perlindungan panas
berlebih mematikan mesin.
SOLUSI: Cabut kabel listrik dan biarkan mendingin setidaknya 45 menit sebelum
digunakan kembali.

TANDA DAN PETUNJUK
Peringatan
Persyaratan pengoperasian, perawatan, dan servis dibahas dalam
panduan pengoperasian. Baca seluruh panduan pengoperasian
sebelum mengoperasikan penghancur.
Produk tidak ditujukan untuk digunakan anak-anak (produk ini bukan mainan).
Jangan menyentuh lubang masuk dokumen dengan tangan.
Jangan sampai ada kain menyentuh lubang masuk dokumen.
Jangan sampai ada rambut menyentuh lubang masuk dokumen.
Jauhkan produk-produk aerosol.
Hindari menghancurkan staples dan klip.
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GARANSI TERBATAS

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) menjamin garansi selama periode satu (1) tahun
(pemotong) / tiga (3) tahun (komponen lain selain pemotong) sejak tanggal pembelian,
produk ini akan bebas dari cacat struktural atau mekanis yang disebabkan oleh bahan
atau produksi. LHLP, Inc., dengan pilihan tunggalnya dan sebagai perbaikan pembeli
sesuai garansi ini, akan mereparasi atau mengganti produk atau komponen produk yang
dianggap rusak selama periode garansi. Penggantian atau reparasi akan dilakukan
dengan produk atau komponen baru atau yang diproduksi ulang. Jika produk tidak lagi
tersedia, penggantian akan dilakukan dengan produk serupa dengan nilai setara atau
lebih tinggi. INI ADALAH GARANSI EKSKLUSIF ANDA.

Garansi ini hanya berlaku untuk pembeli eceran asli sejak tanggal pembelian
ecer awal dan tidak dapat dipindahtangankan. Anda harus menyimpan kwitansi
penjualan asli. Diperlukan bukti pembelian untuk memperoleh servis garansi.
Dealer LHLP, Inc., pusat layanan, atau toko pengecer yang menjual produk ini
tidak berhak untuk mengubah, memodifikasi atau mengganti syarat dan ketentuan
garansi ini dengan cara apa pun.
Garansi ini tidak berlaku pada cat atau kosmetik produk. Garansi ini tidak mencakup
keretakan dan keausan normal pada komponen, atau kerusakan yang disebabkan
hal-hal berikut ini: penggunaan yang lalai atau salah penggunaan produk, penggunaan
yang bertentangan dengan petunjuk pengoperasian, pembongkaran, reparasi atau
pengubahan oleh pihak selain LHLP, Inc. atau pusat layanan resmi, salah pemasangan,
atau paparan terhadap panas atau kelembapan yang ekstrim. Selain itu, garansi tidak
mencakup musibah alam, seperti kebakaran, banjir, topan dan badai.
LHLP, Inc. tidak bertanggung jawab atas kerusakan tak sengaja atau insidental yang
disebabkan oleh pelanggaran garansi tersurat maupun tersirat kecuali tekait dengan
penjualan produk ini. LHLP, Inc. juga tidak bertanggung jawab atas: biaya terkait pelepasan
atau pemasangan produk; kerusakan atau kehilangan isi produk, maupun pembuangan
konten tersebut yang tidak resmi; atau kerusakan yang terjadi selama pengiriman.
GARANSI DI ATAS ADALAH SEBAGAI PENGGANTI SEMUA GARANSI LAINNYA,
YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK GARANSI KELAYAKAN
UNTUK DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
MENYANGGAH SEMUA JANJI DAN GARANSI LAINNYA.
Kecuali apabila diizinkan secara tegas oleh hukum yang berlaku, segala garansi yang
dimaksudkan untuk jual-beli atau kesesuaian untuk tujuan tertentu akan dibatasi dalam
jangka waktu sesuai dengan periode garansi di atas. Beberapa negara bagian, provinsi
atau yuridiksi tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan atas kerusakan tidak
sengaja atau insidental atau pembatasan tentang berapa lama jangka waktu garansi
yang tersirat, sehingga pembatasan dan pengecualian di atas mungkin tidak berlaku
bagi Anda. Garansi ini memberi Anda hak hukum khusus, dan Anda juga dapat memiliki
hak lain yang berbeda di masing-masing negara bagian, provinsi, atau yuridiksi.
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