
Návod k obsluze 
plastového vaza�e 

CB - 120 
 
Všeobecná upozorn�ní 
 
P�i prvním vysekávání by jste m�li použít odpadový papír, abyste mohli vykonat zkušební 
výseky a získat praxi. Vrchní pr�hlednou fólii a zadní kartónovou stranu vysekávejte zvláš�. 
Na �elním panelu je nakreslená stupnice, pomocí které m�žete stanovit tlouš�ku vázaného 
dokumentu (míra pro m��ení tlouš�ky papíru). Takto m�žete snadno zvolit h�bet vazby se 
správnou ší�kou. 
 
Vysekání a svázání list� Vašeho dokumentu 

 
l.  Zvolte p�im��ené množství papíru (max. 500 list� 80 g/m²), dostate�n� velký plastový 

vázací h�bet (viz míra pro m��ení tlouš�ky papíru). 
2.Vložte plastový vázací h�bet s otev�enou stranou nahoru do kovového h�ebene. 
3. Zatímco pomalu tla�íte zadní vázací otvíra� dozadu, otev�ou se prstence p�es  
    kovové háky h�ebene. Když je vázací h�bet dostate�n� otev�ený, setrvejte 
    v této otev�ené poloze. H�betový otvíra� vaza�e setrvá ve Vámi zvolené      
    poloze. 
4. Vložte listy, které chcete vysekat, zarovnejte zleva na doraz a posu�te je do  
    vysekávací šachty. Ve spodní �ásti pravého boku stroje naleznete dvoupolohový posuvný  
    ovlada� nastavující vzdálenost perforace od kraje d�rovaných list�. Pokud používáte    
    plastový h�bet do pr�m�ru 12,5 mm, nechte ovlada� v zasunuté poloze, pokud používáte  
    h�bet 14 mm a v�tší, ovlada� vysu�te. 
5. Siln� ob�ma rukama stiskn�te madlo vysekávací páky dol�, abyste mohli 
    vysekat listy Vašeho dokumentu. 
6. Vložte vysekané listy ve správném po�adí do otev�eného vázacího h�betu. 
7. Uvoln�ním fixa�ní páky uzav�ete vázaní. Lehkým posunem vpravo m�žete 
    svázaný dokument odebrat. 
 
Vým�na list� ve Vašem svázaném dokumentu 
 
l. Vložte plastový vázací h�bet (dokument s popsanou stranou �elem k sob�) do 
    kovového h�ebene. Zasu�te plastový vázací h�bet se svázaným dokumentem 
    mezi kovové zuby a zav�ste ho lehkým pohybem doleva do kovových hák�. 
2. Stiskn�te h�betový otvíra� vaza�e opatrn� dozadu, až se plastový h�bet 
    zlehka otev�e. 
3. Když se spirálové prsty otev�ou asi na 4-5 mm, m�žete listy vybrat nebo 
    vym�nit. 
4. Potom uzav�ete plastový vázací h�bet tak, že potáhnete h�betový otvíra� 
    vaza�e dop�edu. 
 
Servis a údržba 
 
l.  Zásuvku pro odpad z vysekávání (6) pravideln� vyprazd�ujte. 
2. Fólie a kartón vysekávejte prosím jen jednotliv�. 
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3. Vaza� používejte jen pro vysekávání papíru, karton� a krycí fólie. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Popis jednotlivých sou�ástí vaza�e  
 
 

1. Doraz papírového listu (nastavený pevn� na formát A4) 
2. Kovový h�eben pro vkládání plastové spirály 
3. Vysekávací šachta 
4. Rotující vysekávací páky 
5. H�betový otvíra� vaza�e (ovládá se odd�len� od vysekávací páky) 
6. Zásuvka pro odpad z vysekávání 

 
 
                                               Technické údaje 
 
Kapacita vysekávání:                  max. 12 list� papíru (80 g/m²) 
Max. ší�ka vázání:                       DIN A4 (297 mm) 
Po�et vysekávacích nož�:            pro d�rování 21 
Kapacita vázání max.:                 450 list� (80g/m²) 
Max. Ø h�betu vaza�e:                51  mm 


