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ZSA AUTO75
MESIN PENGHANCUR DOKUMEN

BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN & PEMELIHARAAN
Bacalah sebelum menggunakan produk

PETUNJUK PEMAKAIAN
Untuk pemakaian/pengoperasian, perlu diperhatikan hal‐hal dibawah ini:
1. Untuk pengoperasian, hubungkan kabel listrik dengan sumber listrik benar, tekan posisi Switch
(posisi samping kanan mesin) ke arah “ | ”, maka mesin akan menyala. Saat mesin dihidupkan,
posisi kerja adalah AUTO.
2. Terdapat 3 posisi lubang, yaitu: Bagian Atas untuk kertas otomatis, Bagian Tengah untuk masuk
kertas manual, Bagian Depan untuk CD dan kartu kredit.
Ketiga posisi lubang hanya dapat bekerja salah satu, tidak dapat bekerja semuanya secara
bersamaan (untuk melindungi motor dan ketahanan umur mesin).
3. Untuk pemakaian secara auto‐feed (otomatis), bukalah bagian atas mesin, tarik ke arah
belakang hingga terdengar bunyi ‘klik’.
Setelah lembaran kertas berada pada lubang otomatis, mesin akan mempersiapkan proses
kerja dengan mengeluarkan bunyi beep beberapa kali selama beberapa detik sebelum mulai
proses penarikan kertas.
4. Mesin dapat bekerja hanya bila knob pada posisi LOCK.
Posisi OPEN akan menghentikan sensor pada semua lubang, sehingga mesin tidak dapat
bekerja.
5. Terdapat 3 tombol pada mesin, yaitu: REV, AUTO, FWD.
REV ‐ Untuk menarik kertas saat mesin sedang bekerja (usaha darurat menghentikan mesin
dan membatalkan penghancuran dokumen). Mesin akan bekerja dengan arah berlawanan dan
mendorong kertas ke arah luar dari mesin.
AUTO ‐ Indicator mesin menyala dan untuk mematikan / menghidupkan mesin.
FWD‐ Untuk menjalankan mesin secara manual (usaha darurat untuk menjalankan mesin bila
terjadi masalah kertas menggumpal).
6. Bila terjadi kertas menggumpal di bagian masuk kertas otomatis, maka pindahkan knob ke arah
“OPEN” dan matikan mesin dahulu (cabut kabel power). Kemudian bukalah tempat kertas dan
bersihkan kertas yang menggumpal.
7. Pada penggunaan mesin secara otomatis (auto‐feed) maka mesin dapat bekerja 24 jam
nonstop. Penggunaan secara manual memerlukan istirahat setelah mesin panas (waktu kerja
maksimal 15 menit).
Perhatikan kapasitas mesin dalam penggunaan. Jangan melebihi kapasitas kertas yang
ditentukan.
8. Untuk mematikan mesin, arahkan switch (pada samping kanan mesin) ke arah “O” (off).
9. Mesin tidak akan bekerja bila letak/posisi laci sampah tidak benar, hal ini dikarenakan mesin
dilengkapi dengan pengaman untuk berhenti bekerja bila posisi tidak benar/rapat.
10. Buanglah sampah bila tempat / laci pembuangan telah penuh.

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
Hasil Potongan
Waktu Kerja
Kapasitas Kertas (75gr)
CD & Kartu Kredit
Roda
Lebar Mulut Pisau
Laci Pembuangan
Fungsi Lainnya

Ukuran
Berat
Voltase / Daya

Melintang/Cross Cut (3×9 MM)
24 Jam Nonstop (Mode Otomatis)
15 Menit (Mode Manual)
75 Lembar (Mode Otomatis)
6 Lembar (Mode Manual)
Dapat Menghancurkan CD & Kartu Kredit
Lubang CD dan Kartu Kredit Terpisah
Tersedia
220MM
23 Liter
Kunci Pengaman, Proteksi Panas
Sensor Penuh, Sensor Kapasitas
Tarik Manual, Maju Manual
370 x 265 x 492 MM
9.5 Kg
220V, 50Hz / <400W

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

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

Kontak email:
support@taruna‐jaya.com

