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Návod k obsluze řezacího stroje IDEAL

Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste
zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se
bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny:
Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití
a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v
případě jakýchkoliv pochybnosti týkajících se obsluhy stroje.

















Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu.
Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti
zásuvky s napětím 230 V.
Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
Nepokládejte stroj v blízkosti tepelných a ventilačních zařízení.
Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé
blízkosti řezného ústrojí.
Nikdy nesahejte pod ostří nože.
Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.
Nikdy nevyjímejte nebo nepřepravujte nůž bez ochranného krytu.
Nepoužívejte stroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
Nikdy neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré
úlomky.
Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při
práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší
než 8°C.
Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:
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Řezačka je vyrobena pro řezání stohů papíru a je konstruována pro
obsluhu pouze jednou osobou! POZOR! Jiné materiály než papír (např.
kancelářské sponky apod.) mohou poškodit ostří nože.
Před začátkem servisních prací a před sejmutím pláště vždy vypojte
síťový kabel ze zásuvky.
Výměnu nože a lišty provádějte vždy pouze v případě, že je vypnutý
hlavní vypínač.
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Veškeré nebezpečné části stroje jsou zakryty pláštěm (A, B, C) (obr.
1).
Provozování stroje bez bezpečnostních prvků (obr. 1): přední kryt (A),
zadní kryt (B), panel (C) je zakázáno!
Pohyb nože ohrožující bezpečnost obsluhujícího je jištěn předním
výklopným krytem (A), zadním bezpečnostním krytem (B) a
obouručním spínáním (C) (obr. 2).
Před počátkem práce a po výměně nože vždy zkontrolujte funkčnost
předního výklopného krytu (A) – (je správné, pokud mezera mezi
stolem a přední krytem je < 15 mm), hlavního vypínače (B) a ovládání
(C) (obr. 3).
obr. 1




obr. 2

obr. 3

POZOR! Nikdy nepřepínejte hlavní vypínač do polohy
„0“, zatímco se nůž pohybuje. Riskujete tím poranění.
POZOR! Nůž musí být vždy schovaný za přítlačnou
lištou, jak je znázorněno ve vrchní části obrázku.
Clamping – upínací zařízení (lis), Blade – nůž

POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů a doporučení může
způsobit ztrátu záruky.
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Popis stroje:
1 – Přední bezpečnostní kryt
2 – Aktivace řezu (bezpečnostní
obouruční systém spuštění)
3 – Jistič přetížení (pro pohon
nože a zadního dorazu)
4 – Přítlak papíru
5 – Hlavní vypínač
6 – Klika pro nastavení zadního
dorazu
7 – Spínač ovládaný klíčkem
8 – Zadní doraz
9 – Boční dorazy
10 – Míra – ukazatel cm/inch
(palce)
11 – Přepínač cm/inch (palce)
12 – Indikace rozměru cm/inch (palce

Sestrojení:
1.

Vyjměte skříňku (A), nebo podstavec (B) z obalu a sestavte podle
zvlášť přiloženého návodu. (obr. 1)
2. Doporučuje se, aby řezačku z obalu vyndaly a na podstavec umístily
alespoň 2 silné osoby. (obr. 2)
3. Montáž na podstavec (obr. 3):
· velmi opatrně položte řezačku a podstavec na podlahu, jak je znázorněno
na obrázku 3 (bod 1.)
· odstraňte spodní kryt (bod 2.)
· umístěte řezačku správně na podstavec, umístěte 4 podložky na závitové
tyče a utáhněte 4-mi maticemi (bod 3.)
· přišroubujte spodní kryt (bod 4.)
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· opatrně postavte řezačku (opět se doporučuje, aby řezačku zvedaly
alespoň 2 silné osoby)
4. Přišroubujte kliku zadního dorazu (A). Přišroubujte rukojeť lisu (B) (jen
u IDEAL 4315) uloženou v krabičce s nářadím (C). (obr. 4)
5. Zapojte do zásuvky. Řezačka musí být vždy zapojena přímo do
zásuvky! Nesmí být použita prodlužovací šňůra napájení
obr. 1

obr. 2

obr.3

obr. 4

Obsluha řezačky:
1.

Zařízení může být používáno pouze po důkladném prostudování
bezpečnostních pokynů a doporučeních výrobce. Přesvědčte se o
správném uchycení všech bezpečnostních a ovládacích prvku. Všechny
kryty musejí být na svém místě.

2.

Nastavte hlavní vypínač do polohy „I“ (A). Vložte klíč pro aktivaci
řídicího systému a otočte směrem vpravo (B). Otevřete přední
bezpečnostní kryt (C). Nyní je řezačka připravena k provozu. (obr. 1)

3.

Míry se nastavují pomocí kliky zadního dorazu (A). Symbol – směr
otáčení - se na displeji (B) pohybuje směrem vpravo (viz obr. C). Směr
otáčení zadního dorazu (A) je indikován vpravo. Otáčejte klikou
zadního dorazu tak dlouho směrem vpravo, dokud se neobjeví míra
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(viz obr. E). Referenční pozice s mírou je dosažena. Nyní je možné
pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. Jestliže je zadní doraz
úplně vpředu, symbol – směr otáčení - se pohybuje směrem vlevo
(viz obr. D). Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vlevo,
dokud se na displeji neobjeví symbol - otáčení směrem vpravo (viz obr.
C). Poté otáčejte klikou zadního dorazu, dokud se nezobrazí míra (viz
obr. E). Referenční pozice je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A)
nastavit rozměr pro řezání. Rozměry jsou na displeji zobrazeny v cm /
inch (palcích) (B). (obr. 2)
4.

Indikace linie řezu je prováděna červeným světelným paprskem (A).
Nůž řeže na přední hraně (B) světelného paprsku. (Používejte v
případě, že nepotřebujete nastavit přesné rozměry). (obr. 3)
obr. 1

obr. 2

obr. 3

5.

Vytáhněte kliku dopředu k obsluze z ozubení na ose, zamezíte tak
náhodnému špatnému nastavení dorazu. (obr. 4)

6.

Umístěte papír na zadní doraz (A) a okrajové vodítko papíru (B). K
pohybování se stohem papíru použijte doraz (C), který je součástí
dodávky. (obr. 5)
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7.

Zavřete bezpečnostní kryt. (obr. 6)

obr.4

obr.5

obr.6

8.

IDEAL 4315
Před každým řezáním stohu papíru je nutné pohnout pákou lisu
směrem vlevo a utáhnout ji lehkým stlačením. (obr. 7)
IDEAL 4350
Přítlak je spuštěn automaticky, jakmile je aktivován řez.

9.

Aktivování řezu: (obr. 8) zmáčkněte obě tlačítka (A) současně a držte,
dokud není stoh zcela uříznutý.

10. Přerušení nebo ukončení řezání: pusťte obě tlačítka (A). (obr. 9)
obr.7
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obr.8

obr.9
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Výměna nože a dořezové lišty
Snižuje-li se kvalita řezu:
- Překontrolujte hloubku řezu.
- Překontrolujte řezací lištu.
- Nabruste nebo vyměňte nůž.
Nůž mohou brousit pouze kvalifikované dílny! Prosím, kontaktujte prodejce.
Nůž se nesmí brousit, pokud je jeho výška nižší než 35 mm/1,38
inch. Nůž je tedy nutné vyměnit za nový.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění! Nůž je extrémně ostrý! Nůž nesmí být demontován
nebo transportován bez ochranného krytu! Výměnu nože smí provádět
pouze vyškolená osoba!
Pro hlubší dořez otáčejte seřizovacím
šroubem nože směrem vlevo (na
doraz).
Šroubovák
najdete
v
přiložené sadě nářadí (A). (obr. 1)

Výměna dořezové lišty: (obr. 2)
zvedněte rukou lištu a vytáhněte ji ven (1.)
podle potřeby lištu buď obraťte (lištu lze
obrátit a použít 8x (2.), nebo vyměňte za
novou

-
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POZOR!
S řezačkou je možné řezat pouze, je-li
vložena dořezová lišta.
Po otočení/výměně lišty zavřete lis pomocí
přítlačné páky (viz (3.) – pouze IDEAL 4315).
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Výměna nože: (obr. 3)
1. Otočte hlavní vypínač do polohy „0“ (1.). Otevřete bezpečnostní kryt
(2.) Odstraňte šrouby (3.) Přiložte a připevněte pomůcku pro výměnu
nože R (4.).
obr.3

2. (obr. 4) Odstraňte 3 zbývající šrouby (1.) Tlačte nůž i s pomůckou pro
výměnu nože (A) vpravo a dolů (2.). Umístěte nůž do nosiče nože (B) a
přišroubujte na místo (3.)
3. (obr. 5) Opatrně vyjměte nůž z obalu a přišroubujte k němu pomůcku
pro výměnu nože (A). Nůž musí být přikrytý (B). Nebezpečí
poranění!
obr. 4
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obr. 5
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4. Manipulujte s novým nožem pomocí dodávaného nástroje/pomůcky pro
výměnu nože.
5. Umístěte nůž pomocí nástroje/pomůcky pro výměnu nože na unášeč
(A), zatlačte směrem nahoru a vlevo (1.). Přitom tlačte obě pružiny
směrem vzad. To je nutné pokud se jedná o nabroušený nůž.

6. Pomocí ruky přitlačte pomůcku pro výměnu nože směrem nahoru (1.).
Nejprve lehce utáhněte střední šroub (2.), potom ostatní dva šrouby,
vlevo a vpravo (3.). Odstraňte pomůcku pro výměnu nože (R)
(odšroubujte držáky). (obr. 7)
7. Lehce utáhněte šrouby (viz obr. 8 (1.))
8. Pohněte pákou směrem vpravo (1). Odstraňte z povrchu řezačky
všechny pomůcky a nářadí (2.). Otočte hlavní vypínač do polohy „I“
(3.). (obr. 9)
obr. 7
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obr. 8

obr. 9
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Údržba a čištění:
Údržbu a čištění může provádět pouze vyškolená osoba.
VAROVÁNÍ!
Vždy před servisními pracemi a před demontáží krytů vypojte
řezačku ze sítě.
Mazání:
Jeden krát týdně promažte vedení zadního dorazu (A). Nepoužívejte
oleje, které obsahují
pryskyřici (tvoří
usazeniny). Ostatní
části (B) (viz
obrázek)
promazávejte asi 2x
ročně.
POZOR!
Před údržbou
odpojte řezačku ze
sítě! Položte řezačku
na její levou stranu.
POZOR na
převrácení řezačky! Odstraňte spodní kryt, nářadí najdete
v přiložené sadě nářadí. Odstraňte papíry. Promažte řezačku.
Překontrolujte pohyblivé klouby mechanického ústrojí (F).
Pokud vykazují nadměrnou vůli, obraťte se na servisní
oddělení dodavatele. Řezačku smontujte do původního stavu.
Možné poruchy:
 Řezačka nefunguje?
 Je síťová zástrčka zapojena do zásuvky?
 Je hlavní vypínač v poloze „I“ ? Je zapnutý spínač řídicího
systému? (Otočte klíčkem vpravo.) Spusťte řez.
 Řezačka se vypíná?
 Řezačka může být přehřátá. Jistič je vyskočený. Nechejte
řezačku vychladnout cca 1 minutu, resetujte jistič. Řezačka je
zablokovaná. Nůž je tupý. Odstraňte příčinu přetížení a zapněte
jistič.
 Poslední list není proříznutý?
 Otočte nebo obraťte řezací lištu
 nebo seřiďte nůž seřizovacím šroubem
 Kvalita řezu je špatná, nebo nůž zůstal v papíru?
 Vyměňte nůž
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Nelze provést řez?
Bezpečnostní kryt je otevřený: Zavřete kryt.
Bezpečnostní kryt je zavřený: Otevřete kryt a znovu jej zavřete.
Motor běží, ale nůž nesjel dolů?
Aktivovala se bezpečnostní pojistka. KONTAKTUJTE PRODEJCE!

Kvalita zaměřená na detail

Maximální bezpečnost při výměně nože

Jednoduchá výměna dořezové lišty

Maximální bezpečí při řezání, nůž lze
spustit pouze oběma rukama
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Technická data IDEAL 4315
Délka řezu:
Výška řezu:
Zbytkový řez:
Délka naložení:
Rozměr:
Výška s podstavcem:
Výška se skříňkou:
Hmotnost:
Hmotnost s podstavcem:
Hmotnost se skříňkou:
Napájení:
Výkon motoru:

430 mm
40 mm
35 mm
435 mm
V 355 x H 640 x Š 870 mm
1085 mm
1080 mm
81 kg
91 kg
113kg
230 Volt / 50 Hz / 1~
0,45 kW

Technická data IDEAL 4350
Délka řezu:
Výška řezu:
Zbytkový řez:
Délka naložení:
Rozměr:
Výška s podstavcem:
Výška se skříňkou:
Hmotnost:
Hmotnost s podstavcem:
Hmotnost se skříňkou:
Napájení:
Výkon motoru:
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430 mm
40 mm
35 mm
435 mm
V 360 x H 640 x Š 880 mm
1055 mm
1080 mm
86 kg
96 kg
118kg
230 Volt / 50 Hz / 1~
0,45 kW

