Návod k obsluze

IDEAL 1038
IDEAL 1058
IDEAL 1071
IDEAL 1080
IDEAL 1110
Vážení zákazníci, děkujeme Vám že jste se rozhodli pro řezací stroj IDEAL. Koupí stroje
IDEAL jste určitě učinili správnou volbu.
Bezpečnostní předpisy
•
•
•
•
•
•

Prosíme, přečtěte si tento návod k obsluze a respektujte bezpečnostní předpisy!
Řezací stroje slouží výhradně k řezání papíru nebo podobných materiálů.
Stroj nesmí být obsluhován dětmi
Nesahejte pod řezací nůž
Ochranný kryt nože (1) nesmí být demontován a musí být stále funkční
Modely IDEAL 1080 a 1110 jsou vybaveny zařízením na uzavření nože. V případě zájmu
je možné ovládací páku nože (4) uzamknout dodávaným zámkem.

Montáž

IDEAL 1038 a 1058:
Oba tyto modely jsou dodávány již ve funkčním stavu.
IDEAL 1071:
Před uvedením do provozu musí být lisovací zařízení opatřeno dodávaným ochranným krytem
(1). K tomu se musí lisovací zařízení smontovat s ochranným krytem nože (1). Nezapomeňte
zafixovat zařízení (3). Nakonec se tyto dva elementy sešroubují, pomocí dodaných šroubů (A)
/viz.obrázek/. nakonec odstraňte ochran. folii (B).
IDEAL 1080 a 1110:
Před uvedením do provozu se musí rukojeť (A) a lisovací zařízení opatřit ochranným krytem
(1). Upevňovací šroub rukojeti odstraníme, rukojeť zasuneme a šroub opět pevně
zašroubujem.
Obě šestihranné matky (B) uvolníme, páku nože trochu nadzvedneme (4) a lisovací zařízení
s krytem (1) nasadíme( nezapomeňte zařízení zafixovat (3)). Šestihranné matky zašroubujeme
a utáhneme (viz. obrázek.).

Popis stroje
(1) kryt nože
(2) ruční lis
(3) vodítko krytu nože
(4) rukojeť
(5) postranní doraz se stupnicí
(6) zadní doraz
(7) upevňovací šroub na zadní doraz
(8) přední doraz
(9) sklopná podpěra papíru
(10)
knoflík se stupnicí na přední doraz
(11)
šroub pro nastavení předního dorazu
(12)
odstranitelný boční stůl
(13)
lis ovládaný pedálem

Obsluha:
Nadzdvihněte ovládací páku (4) nože a založte papír. Zarážka (6) a postranní doraz (5)
umožňují precizní uložení papíru.
Potom papír buď ručním lisem (2) nebo lisem ovládaným pedálem (13) /u modelů IDEAL
1080 a 1110/ připevníme a provedeme řez.
Papír je možno uchytit též přední zarážkou (8). Požadovanou míru si můžete navolit též
exaktně (10) a zafixovat pomocí šroubu (11) pro opakované řezy. Také úzké řezy (menší než
10 mm) jsou možné.
Při řezání úzkých pruhů papíru musí být nůž úplně nahoře (4), aby další řez mohl být
přesně proveden.
Modely IDEAL 1038, 1058 a 1071 mají sklápěcí zarážky papíru (9) na přední straně. Ty
ulehčují precizní řez papíru.
U modelů 1080 a 1110 je tato funkce zajištěna sklápěcím bočním stolem (12). K tomu se
boční sklápěcí stůl nastaví nahoru. Jestliže tento stůl více nepotřebujete, složte stůl na stranu.
Možné poruchy:
•

V případě, že nůž sám padá dolů je nutné:

IDEAL 1038:
Inbusové šrouby (1) uvolněte inbusovým klíčem (vel.4).Potom upevněte matku (2) klíčem č.
13, až do té polohy než se ovládací páka nože přestane samovolně spouštět dolů, ale s menším
vyvinutím síly lze rukou obsluhovat. Nakonec upevněte opět inbusové šrouby (1).
IDEAL 1058 – 1110:
Vnější matky (A) uvolněte klíčem č. 17. Potom vnitřní matky (B) pevně utáhněte až do té
polohy než se ovládací páka nože přestane samovolně spouštět dolů, ale s vyvinutím menší
síly lze rukou obsluhovat. Nakonec vnější matky pevně utáhněte.

•

Dojde-li k nepřesnému úhlu střihu papíru, je možno toto odstranit upevňovacím šroubem
(6) pomocí inbusového klíče /vel.2/. U modelů IDEAL 1071, 1080 a 1110 není toto nutné,
jelikož jsou zhotoveny z hliníkové slitiny.

•

Špatná kvalita řezu
Nůž a řezací kolejnici vyměňte!

IDEAL řezací nůž je vyroben z vysoce kvalitní oceli Solingen, kterou je možno podle potřeby
znovu naostřit (hospodárnější je ovšem nůž vyměnit).
Doporučené příslušenství:
Sada nůž a řezací kolejnice
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obj. č. 9000 325
IDEAL 1058
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