
Návod k použití

VÁZACÍ STROJ TD2500

Konstrukce - popis 

5.volba velikosti
kroužku
6.nastavení okraje

papíru

7. pozice umístění
papíru

Instalace stroje : 

4 hřebenový systém

1. děrovací rukojeť

2. vázací rukojeť

1. Položte stroj na plochý stůl.
2. Upevněte dvě rukojeti na stroj utažením šroubů.
3. Instalace podpěry papíru na pouzdro.

! POZOR

Nikdy neděrujte více papíru, než je jeho maximální kapacita pro jeden děrovací cyklus 
Jinak by se mohlo děrovací ústrojí poškodit bez nároku na záruku.

Nikdy neprorážejte žádné materiály (například vlhký papír, látky, sklo, kovové 
materiály atd.), kromě suchého papíru. V opačném případě tím způsobíte  poškození 
bez nároku na záruku. 

! Po použití vyčistěte odpadkový koš. Při dlouhodobém používání jej
vyčistěte ještě před naplněním.

! Nikdy nenarážejte do stroje a nenarážejte na kovový hřeben. Mohlo by
dojít k poškození nebo nesprávnému fungování stroje.

! Abyste zabránili jakékoli nehodě, umístěte stroj na bezpečné místo.

! Udržujte stroj vždy mimo dosah dětí, mohl by jim způsobit zranění.

! Nikdy se nepokoušejte opravit stroj sami. Poraďte se, nebo
zašlete zpět prodejci k opravě.

! Zákaz používání tohoto stroje nezletilými nebo zdravotně postiženými
osobami.

Popis práce s vazbou :

1. Nastavte volič okrajů do příslušné polohy.
(Čím větší kroužek je použit, tím větší je nastavení okraje papíru)
2. Upravte pozici umístěného papíru dle jeho velikosti. Přesné nastavení zajistí
dokonalý efekt děrování.
3. Vsuňte papíry do vázacího stroje až po desku pro omezení okrajů. Množství
papíru nesmí přesáhnout kapacitu stroje.
4. Stiskněte rukojeť madla pro děrování. Poté jej vytáhněte zpět do výchozí
polohy.  (viz. obrázek 1)

5. Otočte velikost kroužku na odpovídající měřítko velikosti zvolené vazby.
6. Zahákněte kroužky na hřebenovém systému, vložte do něj papíry (zuby
drátěného kruhu a otvory v papíru musí být dobře sladěny}
7. Vložte drátěnou vazbu (s papírem) mezi těsnější kroužek a zajistěte,
aby byla drátěná vazba přitažena magnetem
8. Pomalu stlačte rukojeť vázání, dokud nedosáhnete limitní polohy.

(Chcete-li dosáhnout ještě lepší vazby, otáčejte mírně voličem 
kroužku, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.) (Viz obrázek 2)  

Obr. 1. Obr. 2. 

8. zavírací jednotka

3. šroub




