Návod k použití
vázacího stroje
RENZ COMBINETTE

Srde n blahop ejeme ke koupi kombinovaného vysekávacího a vázacího stroje RENZ
COMBINETTE. U inili jste správnou volbu. My, výrobce, jsme vynaložili mnoho úsilí,
abychom Vám mohli nabídnout výborný n mecký zna kový výrobek.
Proto bychom cht li, aby jste s tímto strojem po mnoho let byli spokojeni.
K tomu si prosím pozorn p e t te následující upozorn ní!

N které sou ástky tohoto stroje jsou z d vodu ochrany proti rzi, ošet eny pot ebným
prost edkem. Prosíme p ed uvedením do chodu, s n kolika listy papíru u init zkušební
vysekávání, tím odstraníte prost edek proti korozi.
1. Nastavení formátu:
Formát DIN A4 a DIN A5
Nastavení na formát A4 u iníme tak, když papír na pravé stran dáme až k zarážce. Na
formát A5 vložíme papír tak, aby byl upevn n na levé stran .
/viz obrázek/.
2. Výb r pr m ru plastové vazby:
Správný výb r pr m ru plastové vazby u iníme podle nákresu na tabulky na stroji.
Standardní délky plastové vazby:
typ 33
EU-d lení
DIN A4 (297mm)
24 kroužk
DIN A5 (210mm)
17 kroužk

typ 34
US-d lení
21 kroužk
14 kroužk

3. Vložení a otev ení plastové vazby:
Páku na vázání dejte až dozadu. POZOR! Páka na vázání musí být až na dorazu, jinak
nelze vložit plastovou vazbu. Plastovou vazbu položte za h eben, tak aby se dala vazba
otev ít. Zuby plastové vazby musí být dole. Vazbu otev ete pomocí páky asi na 2/3.
POZOR! Neotevírejte p íliš - dojde k p etažení vazby. /správn viz.obr.5/. Šroub vp edu
uvoln te a posu te vpravo až k zarážce. Vzdálenost otev ení vazby je tímto pevn
nastavena.
4. Vysekávání:
Listy k vyseknutí si srovnejte, vložte rovn , nastavte p íslušný rozm r. (DIN A4 vpravo,
DIN A5 vlevo). Dejte pozor, aby papír byl vložen svisle. Maximální kapacita - 80 gr.pap.
je p ibližn 25 list . Na snadné vysekávání doporu ujeme pouze 15 list . Páku na
ovládání vysekávání p itla te až k zarážce, potom dejte páku zp t do p vodní polohy. P i
tom rukou lehce p idržujte stroj.
5. Vložení papíru do plastové vazby:
Vyseknutý papír vyjm te ob ma rukama z vysekávacího prostoru a ihned
vložte do p ipravené plastové vazby.
6. Uložení papíru:
Papír položte dop edu. V p ípad , že je to nutné znovu opakujte vyseknutí dalšího papíru.
7. Vyjmutí sešitého bloku:
Vazbu uzav ete pákou na ovládání vazby. Sešitý blok vyjm te ze stroje. Hotovo!
8. Vyprázdn ní stroje:
P íležitostn vy ist te prostor pro odpad papíru. Zadní zásuvka.
Pozd jší vým na libovolných papír je možná. Postup je stejný jako p i vazb .
P ístroj nevyžaduje zvláštní údržbu, sta í p íležitostn vy istit papírový prach a zbytky papíru
po vysekávání vyjmout z prostoru na odpadový papír.

