
Návod k použití  RENZ  COMBI S 

 
Srdečně blahopřejeme ke koupi kombinovaného vysekávacího a vázacího stroje RENZ 

COMBI S. Učinili jste správnou volbu. My, výrobce, jsme vynaložili mnoho úsilí, abychom 

Vám mohli nabídnout výborný německý značkový výrobek. 

Proto bychom chtěli, abyste s tímto strojem po mnoho let byli spokojeni. 

K tomu si prosím pozorně přečtěte následující upozornění! 

 

Některé součástky tohoto stroje jsou z důvodu ochrany proti rzi, ošetřeny potřebným 

prostředkem. Prosíme před uvedením do chodu, s několika listy papíru učinit zkušební 

vysekávání, tím odstraníte prostředek proti korozi. 

 

1. Sestavení 

Odstraňte ochranný karton 

Obsah: 

1x  přístroj Combi S  

1x  Návod k obsluze 

 

Vyjměte přístroj z kartonu 

( nikoli za vázací páku) 

Hmotnost: 10 kg 

 

Umístěte na stabilní místo 

 

2. Přístroj 

Vysekávání papíru: max. 25 listů (70-80g/m2) 

Vysekávání kartonu: max. 1,0 mm 

Plastové folie:  max. 1 kus 

Vysekávání:  á 0,3 mm 

 

      Vázání:   do 50 mm/cca 500 listů (70-80g/m2) 

 

POZOR!!! Nevysekávat jiné nebo kovové materiály 

  

3. Doraz papíru 

Formát DIN A4 a DIN A5 

Viz. obrázek 

 

4. Nastavení formátu: Typ 34 US-dělení 

Formát DIN A4 – doraz papíru upevnit na pravou stranu (viz obr.) 

21 kroužků          3. razník zleva  vytáhnout 

Formát DIN A5 – doraz papíru upevnit na levou stranu, 3. razník zleva vytáhnout        

14 kroužků           

 

5. Výběr průměru plastové vazby: 

Správný výběr průměru plastové vazby učiníme podle nákresu na tabulky na stroji. 

1/ vázaný materiál přiložíme k tabulce viz. obr. 

2/ tak zjistíme potřebnou vazbu 

3/ uvolníme nastavovací knoflík,lehce stlačíme dolů a nastavíme potřebnou míru 

4/ knoflík opět zašroubujeme 
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6. Nastavení vzdálenosti od okraje (hřbetu) 

Pomocí na straně umístěného knoflíku nastavit vzdálenost od okraje pro perforaci dle 

používaného průměru plastové vazby. 

Odpovídající hodnoty nastavení jsou nad knoflíkem na pouzdře stroje. 

 

 

7. Vložení a otevření 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 hřeben, tak aby se dala vazba 

otevřít. Zuby plastové vazby musí být dole. Vazbu otevřete pomocí páky asi na 2/3. 

POZOR! Neotevírejte příliš - dojde k přetažení vazby. /správně viz.obr.5/.  

 

8.  Vysekávání: 

Listy k vyseknutí si srovnejte, vložte rovně, nastavte příslušný rozměr. (DIN A4 vpravo, 

DIN A5 vlevo). Dejte pozor, aby papír byl vložen svisle. Maximální kapacita 80gr. papíru 

je přibližně 25 listů. Na snadné vysekávání doporučujeme pouze 15 listů. Páku na 

ovládání vysekávání přitlačte až k zarážce, potom dejte páku zpět do původní polohy. Při 

tom rukou lehce přidržujte stroj. 

 

9. Vložení papíru do plastové vazby: 

    Vyseknutý papír vyjměte oběma rukama z vysekávacího prostoru a ihned                                                                     

    vložte do připravené plastové vazby. 

 

 

10. Vyjmutí sešitého bloku: 

Vazbu uzavřete pákou na ovládání vazby. Sešitý blok vyjměte ze stroje. Hotovo! 

 

 

12. Údržba: 

Stroj pouze otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky. 

Pravidelně vyprázdněte odpadovou zásuvku.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 


