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تحقیق و توسعهواحد  –خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا   1 

 

       ریبون خرد کن دستگاه                   داپتورآ                           کابل برق                  کیسه گرد و خاک   

 ی تشکیل دهنده دستگاههابخش -1
 

 

بدنه -1  

ور ریزمحفظه د -2  

ی ریبوننسی -3  

بونیکننده ر تیهدا -4  

ت کننده حفره ریبونهدای -5  

حفره خرد کن -6  

های عملکرددکمه -7  
برگردان         توقف         (نرمال/سریع) ردنخرد ک        

قطع کننده ارتباط برق -8   

 شماژول بر -9

 

ور                                                     زیر  
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 ذاریگجای -2

جایگذاری کنید.ک را داخل محفظه دور ریز گرد و خا کیسه  

روی محفظه دور ریز قرار دهید.دستگاه را  بدنه یباالی سمتق  

                

 

 

وصل کنید.را  برق آداپتور  

  

 

 فقط از آداپتور ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. *

های الستیکی را با شیارهای محفظه پایه

 دور ریز روی یک ردیف قرار دهید

بررسی کنید که اتصال به 

 درستی محکم شده باشد
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 آماده سازی و عملکرد

رار ریبون را در سینی ریبون ق ،برای آماده کردن ریبون برای خرد شدن، هدایت کننده ریبون را به باال بکشید

 هدایت کننده ریبون را سر جای خود پایین بیاورید.، سپس دهید

 با دقت انجام دهید. ازه خرد کنوارد کردن ریبون به دروجهت مراحل زیر را 

 

  .درا بفشاری     دکمه  برای آغاز عملیات خرد کردن

 نرمال و سریعموجود است:  ملکردعدو سرعت  -1

 .شاریدرا بف     دکمه برای توقف عملکرد  -2

 را بفشارید.    دکمه   گیر کرده یک ریبون یا ریبون بقایایبرای جدا کردن  -3

 گیردزن قرار میچشمکحالت  به LEDتد افخطایی در دستگاه اتفاق میهنگامی که 

انتهای ریبون را تا کنید 

یز شود.تا ت  

اخل هدایت شده را د یزریبون ت

وارد کنید.کننده حفره ریبون   

حفره اخل شده را د زتیریبون 

وارد کنید.ریبون   
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.را بفشارید دکمه  

تا ریبون را از  را بفشاریددکمه

          جدا کنید.خرد کن دروازه 

 خارج کردن ریبون/جدا کردن

 مکشروع به چش LEDشود و ، دستگاه به طور خودکار متوقف مییابدیان میپاهنگامی که عملیات خرد کردن 

 کند.زدن می

 

  

 

پیغام خطا -5  

 

 کند.ها وضعیت خطاها را مشخص میروی دکمه LEDهای چراغ

 باشد:به شرح ذیل میها ازای آنانواع خطاها و اقدام متقابل در 

 

 LEDشماره  وضعیت شرح اقدام متقابل

- - - 1 

  تکمیل خرد کردن خارج کردن ریبون
 2 زنچشمک

 رسنسو رخطا د فشردن دکمه خرد کردن

 3 زنچشمک خطا در موتور خاموش و روشن کردن دستگاه

 4 زنچشمک بار بیش از حد روی موتور خاموش و روشن کردن دستگاه

  

 را ریبوندایت کننده ه

.دبه باال بکشی  

ید.کن ریبون را خارج  



تحقیق و توسعهواحد  –خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا   5 

 

 

 SMART-BITدستگاه خرد کننده ریبون  شخصات فنیم

 ریبون تصعید رنگ، رزین و ریبون واکس نوع ریبون قابل خرد شدن

 میلیمتر( 120میلیمتر )عرض هسته ریبون قابل نصب: حداکثر  90تا  60 عرض ریبون قابل خرد شدن

 80حداکثر  قطر ریبون قابل خرد شدن

 متر بر دقیقه 20حداکثر  سرعت خرد کردن

گنجایش محفظه خرد 

 کننده
 کارت بر رول( YMCKO ،250رول )با ریبون  10

 (Twisted Micro-cut Technologyخورده ) یچبرش پ-یزر یفناور نوع برش

 میلیمتر 2.5حدود  های خرد شدهاندازه تکه

 سرعت )عادی یا حالت سریع(، شروع و توقف، معکوس کنترل

 پایان خرد کردن، پر شدن کیسه دور ریز توقف خودکار

 دکمه LED ،3عدد  4 ارتباط

 هرتز( 60تا  AC ،50ولت  240تا  100ولتاژ آزاد ) منبع تغذیه

 آمپر 2ولت،  24 توان مصرفی

 درصد 70تا  35درجه سانتیگراد/  35تا  15 دما/رطوبت

 میلیمتر 212x357x366 ابعاد


