DSB - Návod k obsluze
Model CW - 4500

Popis sou ásti:
1. Vodítko m ení listu papíru: pro ur ení jakou velikost drátového h ebenu si
vybrat.
2,. M icí vodítko pro drátový h eben: m í velikost drátového h ebenu
3. Odpadová nádobka: shromáž uje odpadové papírové št piny (VAROVÁNÍ!!
Zajist te asté vy išt ní nádobky na odpadky. P epln ná odpadová nádobka
by
mohla zp sobit zad ení d rování a poškození stroje.)
4. P ední zarážka papíru: zarovná pravou stranu na m ížku p i d rování dírek
19/21.
5. Zadní zarážka papíru: zarovná pravou stranu na m ížku p i d rování dírek
32/34.
6. Páka otev ení plastového h ebenu: zatáhnutím za páku otev ete plastový
h eben
7. Zabezpe ení: zvláštní pojistka pro vým nu v p ípad krátkého ezu.
8. Kolébkový spína Zapnuto/Vypnuto (I/O ): proud je zapnutý nebo vypnutý.
9. Klika uzav ení drátového h ebenu: pro uzav ení drátového h ebenu.
10. Kovové prsty, držící h eben: pro držení plastového h ebenu pro otev ení.
11. Kovové há ky: otevírají plastový h eben zachycením prstových kroužk .
12. D rovací otvor (3:1): pro d rování d r 32/34.
13. Vodítko okraje papíru: levé nebo pravé, 2 nastavitelné stupn d rovací
hloubky.
14. D rovací otvor (US – americká rozte ): pro d rování dírek 19/21.
15. P epína d rova e: zmá knout p epína pro každé d rování.
16. Držák papíru: dob e podrží dokument, který má být d rován.
17. Vodítko plastového h ebenu: ur ující velikost plastového h ebenu pro váš
dokument.
18. Nastavovací prvek: pro pr m r drátového h ebenu
19. Otvor: pro uzav ení drátového h ebenu
20. P ítla ný plech: držící drátový h eben

Všeobecné poznámky
Tato d rova ka má dvojitý d rovací systém s d rováním dírek 19/21 pro plastový
h eben a d rováním dírek 32/34 pro drátový h eben. Prosím vyberte vhodný
otvor pro d rování vašich dokument v závislosti na typu spojovacího h ebenu.
Nejprve byste m li uskute nit vzorové d rování s použitím odpadového papíru.
Pamatujte si, že maximální d rovací kapacita je 25 list pro d rování dírek 19/21
a 20 list pro d rování dírek 32/34.
Tato specifikace se vztahuje na 80-ti gramový papír (odpovídá tlouš ce
obchodního kopírovacího papíru). D rování pr hledného filmu a lepenkových
zadních stran by m lo být jednotliv .
Na p ední st n je nakreslena stupnice, se kterou m žete ur it tlouš ku
dokumentu, který má být vázaný. Proto m žete snadno vybrat spojovací h eben
se správnou ší í.
Za ízení se zastaví automaticky, jestliže odpadová nádobka je plná. Toto je
akusticky signalizováno. V tomto p ípad ihned vyprázdn te odpadovou
nádobku. Pak m žete pokra ovat v d rování.
P íprava p ed použitím
1. Namontujte páku rukojeti plastového h ebenu na tvercovou h ídel (úhel
by m l být takový, jak je ukázaný dole).
2. Upevn te levý šroub.
3. Namontujte rukoje na tvercovou h ídel (úhel by m l být takový, jak je
ukázaný dole).
4. Upevn te pravý šroub.

D rování a vázání
D rování a vázání dírek 32/34
Jak d
1.
2.
3.
4.
5.

rovat:
Zvedn te držák papíru nahoru.
Posu te zarážku papíru doleva nebo doprava podle formátu papíru.
Vložte dokument do d rovací št rbiny pro dírky 32/34.
Zarovnejte dokument k zadní zarážce papíru na levé stran .
Posu te p epína d rova e vlevo.

Jak vázat
Strojek je ur ený pro vázání s použitím drátových h eben 5 - 28 mm. Z
následující tabulky m žete ur it vhodnou velikost drátového h ebenu pro po et
list , které vážete. Pozor: standard papíru je 80 g/m2.
Pr m r vázacího h ebenu 5
mm

Maximální po et list

6

8

10

11

12

14

16

19

22

25

28

30 45 85 100 115 135 155 185 215 245 275 320

P íprava pro vázání drátovým h ebenem

1. M ení tlouš ky dokumentu, tak abyste mohli rozhodnout velikost
drátového h ebenu
2. Vyhn te se braní špatného drátového h ebenu; m žete zm it velikost
drátového h ebenu jak je ukázáno na obrázku

3. Umíst te svazek d rovaného dokladu do drátového h ebenu.
4. Posu te nastavovací prvek doleva nebo doprava pro zvolený drátový
h eben.
.

5. Vyjm te drátový h eben s dokumentem, vložte ho do št rbiny pro uzavírání
6. Stla te dol kliku pro uzav ení drátového h ebenu.

D rování a vázání dírek 19/32
P íprava p ed d rováním a vázáním

1. Zm te tlouš ku dokumentu tak, abyste mohli rozhodnout, jakou velikost
plastového h ebenu si vyberete.
2. Podle velikosti plastového h ebenu m žete pohybovat vodítkem okraje
papíru vlevo nebo vpravo pro nastavení hloubky d rování.
Nastavení hloubky d rování
1. Posu te vodítko okraje papíru do levé pozice (v pohledu zep edu) pro
dokumenty s vázacími h ebeny až do 12 mm. Toto nastavení odpovídá
standardnímu nastavení.
2. Nastavte vodítko okraje papíru do pravé pozice (v pohledu zep edu) pro
dokumenty s vázacími h ebeny více než 12 mm. Velká d rovací hloubka
zabrání natržení vázaného dokumentu.
Velikost vázacího
h ebenu
Vodítko d rovací hrany
Jak d
1.
2.
3.
4.
5.

6 - 12

14 – 51

2.5 mm

4.5 mm

rovat
Zvedn te držák papíru
Posu te p ední zarážku papíru doleva nebo doprava podle formátu papíru
Vložte dokument do d rovací št rbiny pro dírky 19/21.
Zarovnejte dokument k levé stran p ední zarážky papíru.
Posu te p epína d rova e doleva.

Jak vázat
Strojek je ur ený pro vázání s použitím plastových vázacích h eben o velikosti
6 - 51 mm. Z následující tabulky m žete ur it vhodnou velikost vázacího h ebenu
pro po et list , které budete vázat. Pozor: standard papíru je 80 g/m2.
Pr m r spojovacího h ebenu - mm 6 8 10 12 14 16 20 22 25 28 32 38 44 50
Maximální po et list
25 45 65 95 125 145 175 210 240 270 310 375 440 500

1. Vložte plastový vázací h eben do držáku kovového h ebenu se stranou,
která má být otev ená nahoru
2. Vytáhn te otevírací páku plastového h ebenu dost daleko dop edu tak,
aby byl vázací h eben široce otev ený.
3. Položte papír p es prsty h ebenu.
4. Pro uzav ení vázacího h ebenu posu te otevírací páku plastového
h ebenu do p vodní pozice.
5. Vyjm te svázaný dokument.
Jak vym níte stránky Vašeho svázaného dokumentu
1. Umíst te plastový vázací h eben (dokument s písmem sm ujícím
kup edu) na kovové prsty držící h eben. Zatáhn te plastový vázací h eben
se svázaným dokumentem mezi kovové prsty držící h eben a zaklesn te
je do kovových hák .
2. Stiskn te vázací h eben opatrn dozadu až se plastový vázací h eben
mírn otev e.
3. M žete odstranit nebo vym nit listy když se spirálovité prsty otev ely
p ibližn na 4 - 5 mm
4. Pak zav ete plastový vázací h eben zatla ením páky otevírající plastový
h eben.
Vyprázdn ní nádobky na odpadky
1. Pokud zazní signál, musíte vyprázdnit
nádobku na odpadky
2. Vyjm te zcela nádobku na odpadky.
3. Vyprázdn te zcela odpadní konfety.
4. Zasu te nádobku na odpadky zp t .
(VAROVÁNÍ! P epln ná odpadová nádobka by mohla zp sobit zad ení
d rování a poškození stroje.)

Údržba a pé e
1.
2.
3.
4.
5.

M li byste pravideln vyprázd ovat nádobku na odpadky.
Filmy nebo lepenka by m ly být d rovány odd len .
Používejte za ízení jen pro d rování papíru, lepenky a ochranných list .
Prosím vym te pojistku na zadní stran za ízení, kdyby m lo krátký ez.
2 gumové nohy jsou p ipojeny k zadní stran za ú elem uložení za ízení
používajícího malý prostor. Umíst te je pozorn na tyto nohy p i ukládání.

Elektrické bezpe nostní pokyny
Umíst te stroje blízko k pohotov p ístupné zásuvce proudu.
P i p ipojování ke zdroji energie, zajist te že stroje je p ipojen do ádn
uzemn né zásuvky.
Nikdy neuvád jte stroje do innosti v lokalitách, kde je nebezpe í vniknutí
vody nebo další kapaliny.
Zabezpe te, že hlavní p ívodní kabel není vadný nebo opot ebovaný.
Zabezpe te také, aby kabel od zásuvky ke strojku nep edstavoval riziko
jeho rozpojení.
V p ípad stavu nouze, vyjm te sí ovou zástr ku ze zásuvky, pro
odpojení stroje od zdroje energie.
Nepokoušejte se o p ekro ení maximálního d rovacího množství,
udaného v návodech k obsluze.
Vždy odpojte stroje od sítí p i išt ní. Pro vy išt ní jednoduše utírejte
vn jší sk í ku mokrou látkou.
Nepokoušejte se d lat opravy stroje. Pouze kvalifikovaný technik by m l
provád t servis.
Technická data stroje CW – 4500
D rovací kapacita
Vázací kapacita
Formát papíru
D rování a vázání
Zavád ní papíru
Vodítko rozm ru papíru
Vodítko okraje
istá váha
Rozm ry

D rovací dírky 32/34 - 20 list (papír 80 g/m2)
D rovací dírky 19/21 - 25 list (papír 80 g/m2)
2 listy (0.2 mm PVC kryt)

Velikost drátového h ebenu: min. 5mm / max. 28mm (320 list )
Velikost plastového h ebenu: min 6mm / max. 51 mm (500 list )

A4, dopis, kryt, 12"

Za ízení se dv ma pákami umož uje sou asný provoz

Svislé
Vícenásobné (A4, LTR (dopisní), kryt, 12")
Drátový h eben: 2.5 mm

Plastový h eben: nastavitelný ve dvou stupních (2.5 mm / 4.5 mm)

19.5 kg
440* 530*235 (Š*H*V)

