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ZSA 1200DC
MESIN PENGHANCUR DOKUMEN

BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN & PEMELIHARAAN
Bacalah sebelum menggunakan produk

PETUNJUK PEMAKAIAN
Untuk pemakaian/pengoperasian mesin penghancur dokumen perlu diperhatikan hal‐hal dibawah ini:
1. Untuk pengoperasian, hubungkan kabel listrik dengan sumber listrik benar, arahkan tombol/switch
ke arah ”On/Auto”. Mesin akan secara otomatis bekerja bila terdapat kertas masuk dan akan berhenti
secara otomatis saat kertas telah habis terpotong.
2. Untuk menarik kertas saat mesin sudah bekerja (usaha darurat menghentikan mesin dan
membatalkan penghancuran dokumen), dapat dilakukan dengan mengarahkan tombol/switch ke
arah “REV” / “REVERSE”.
Mesin akan bekerja dengan arah berlawanan dan mendorong kertas ke arah luar dari mesin.
3. Perhatikan kapasitas mesin dalam penggunaan. Jangan melebihi kapasitas kertas yang ditentukan.
Penggunaan maksimal sekali masuk adalah 12 lembar untuk kertas 70Gr.
4. Untuk mematikan mesin, arahkan tombol/switch ke arah “OFF”.
5. Letakkan mesin pada tempat pembuangan secara benar. Mesin tidak akan bekerja bisa posisi salah.
6. Mesin dilengkapi dengan lubang pemotong CD dan kartu kredit, masukkan 1 CD atau 1 kartu kredit
per sekali potong (kapasitas mesin adalah memotong 1 buah).
7. Buanglah sampah bila tempat pembuangan telah penuh. Cabutlah kabel listrik terlebih dahulu saat
akan membuang sampah).
8. Istirahatkan mesin apabila sudah dipakai nonstop selama 15 menit. Apabila panas mesin melebihi
batas yang ditentukan maka mesin akan otomatis mati/istirahat, tunggu hingga mesin dingin
sebelum kembali bekerja.

PETUNJUK PEMELIHARAAN & HAL PENTING
1. Setelah pemakaian, buanglah sampah karena sampah yang menumpuk dapat membuat mesin
macet.
2. Jangan menggunakan cairan untuk membersihkan mesin.
3. Cabut mesin dari listrik PLN bila tidak digunakan dalam waktu lama.
4. Mesin bekerja pada tegangan listrik 220V.
5. Tancapkan listrik secara benar dan gunakan stabilizer apabila arus tegangan listrik tidak stabil.
6. Jauhkan mesin dari jangkauan anak‐anak.
7. Selalu perhatikan keselamatan saat pengoperasian mesin, seperti: Jauhkan dari dasi, pakaian yang
dapat tertarik ke dalam mesin.
8. Letakkan mesin pada posisi datar saat pengoperasian.
9. Hindari area yang: Berdebu atau kotor, dekat dengan pemanas/pendingin, dekat dengan air.
10. Hindari staples, klip, benda keras lainnya masuk ke dalam mesin untuk menjaga keawetan mesin.
11. Jangan melebihi kapasitas atau aturan yang telah ditetapkan di tiap mesin.
12. Jangan letakkan mesin di area yang terkena panas matahari secara langsung.
13. Jangan terkena air.
14. Jangan memodifikasi mesin tanpa konsultasi dengan pihak distributor / pusat servis.
15. Mohon hubungi pihak distributor / pusat servis bila menemui kendala.

SPESIFIKASI PRODUK
Jenis Potongan

Melintang/Cross Cut

Hasil Potongan

4 x 35 MM

Kapasitas

12 Lembar / 70Gr

Lebar Penampang

235 MM

Kecepatan

3 M / Menit

Kapasitas Tong

23 Lt

Proteksi

Panas Motor
Kapasitas Kerja
Tong Terbuka

Menghancurkan CD

Ya (Metode Strip Dotting)

Menghancurkan Kartu Kredit

Ya

Tahan Staples

Ya

Ukuran

355 x 240 x 420 MM

Berat

7.5 Kg

Sumber Listrik

AC 220V, 50Hz

Pusat Bantuan & Servis:
PT. Taruna Jaya International
Jl. RE. Martadinata, Mahkota Ancol D No. 6. Jakarta
Telp. +62‐21‐64701938, 6410845
Cabang kota lainnya dapat dilihat pada website:
www.taruna‐jaya.com
Kontak email:
support@taruna‐jaya.com

Importir:
PT. Perwira Mulia Semesta
Jl. Potrosari III No. 14B, Semarang ‐ Indonesia

