
Návod k použití 
Ru�ní vaza� model WR 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 zarážka 
2 zámek zarážky 
3 zámek d�rovací páky 
4 uvol�ovací kolí�ky 
5 d�rovací št�rbina 
6 držák drát�ného h�betu 
7 d�rovací páka 
8 nastavení pr�m�ru h�betu 
9 uzavíra� h�betu 
10 držák drát�ného h�betu 
11 odpadní zásuvka 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tento p�ístroj byl vyvinut pro d�rování papíru a plastikových folií a pro vazbu 
t�chto materiál� pomocí kovových kroužkových h�bet�. P�ístroj používejte pouze 
k výše uvedenému ú�elu, v souladu s návodem k obsluze. 

• P�e�t�te si prosím pe�liv� tyto instrukce, založte si je pro p�ípadné použití 
v budoucnosti. 

• Doporu�ujeme vyprázdnit odpadní zásuvku p�ed d�rováním. 



Obecné informace 
 

• P�ístroj umíst�te na rovné, stabilní místo. 
• Vždy p�ed d�rováním dokumentu prove�te na 

nepot�ebném papíru zkoušku d�rování. 
• Nep�ekra�ujte maximální d�rovací kapacitu p�ístroje, 

uvedenou v návodu k obsluze. 
• Pravideln� vyprazd�ujte odpadní zásuvku. 

 
Instalace p�ístroje 
 

• P�i vybalení p�ístroje z obalu zjistíte, že páka pro 
vazbu je uzam�ena v dolní pozici. P�ed d�rováním je 
nutné páku odemknout posunutím zámku doleva (viz 
obr. 1). 

 
Nastavení zarážky 
 

• Pro r�zné velkosti papíru je t�eba nastavit vhodnou 
pozici zarážky. 

• Oto�ením zámku zarážky proti sm�ru pohybu 
hodinových ru�i�ek zarážku uvoln�te (viz obr. 2A). 

• Zarážku lehce posunujte podle pravítka až do pozice 
odpovídající velikosti vázaného dokumentu (viz obr. 
2B). 

• Zarážku v této pozici upevn�te oto�ením zámku 
zarážky ve sm�ru pohybu hodinových ru�i�ek 

 
Výb�r vhodné velikosti kroužkové vazby 
 

• P�ístroj je navržen pro kovovou  vazbu 3:1 o velikosti 
5-14 mm. Pomocí následující tabulky m�žete vybrat 
vhodnou velikost kroužkové vazby podle po�tu list�, 
které mají být svázány. 
 

 
 
 
D�rování dokumentu 
 

• Urovnejte listy papíru nebo obálku a vložte je 
stranou, která má být svázána do d�rovací št�rbiny 
(viz obr.5A).  

• Maximální po�et list� papíru je 15. 
• Listy posu�te tak, aby byly vyrovnané proti zarážce a 

spodní �ásti d�rovací št�rbiny (viz obr. 5B). 
• Zatla�te dol� d�rovací páku, tím dojde k prod�rování 

papíru. 
• Zvedn�te d�rovací páku a vyjm�te listy papíru. 



 
• Pot�ebujete-li d�rovat papír o r�zných velikostech, 

m�žete vytažením r�zných kolí�k� umíst�ných na 
p�ední stran� p�ístroje uvolnit d�rovadla takto: 
 1. kolík zprava pro d�rování  3“ velikosti papíru
 2. kolík zprava pro d�rování  4“ velikosti papíru
 3. kolík zprava pro d�rování  A5 velikosti papíru
 dva poslední kolíky pro d�rování 11“ velikosti 
papíru.( Fig 5) 

• Po op�tovném zatla�ení kolí�k� dojde k zasunutí 
d�rovadel a jejich celkový po�et bude op�t 21. 

 
Vazba dokumentu 
 

• Umíst�te h�bet  velkými smy�kami do držáku a ujist�te 
se že je pevn� zabezpe�ený malými smy�kami k Vám. 
( Fig 6,7) 

• Vložte listy dokumentu textem nahoru do malých 
smy�ek  poté p�ední stranu a zadní obálky �elními 
stranami k sob� a to p�ední stranu jako první a vnit�ek 
zadní strany oto�en vzh�ru. Tento krok zajistí, že po 
zav�ení h�betu bude šev h�betu skrytý mezi poslední 
stranou a zadní obálkou. ( Fig 8,9) 

• Použijte ovlada� nastavení  velikosti h�betu v horní 
�ásti a nastavte podle pr�m�ru h�betu. ( Fig 10) 

• Držte pevn� oba konce h�betu, vyjm�te dokument 
z držáku a vložte jej otev�enou stranou h�betu do 
uzavíra�e. M�žete jej držet jednou rukou. ( Fig 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• K uzav�ení h�betu stla�te páku dol� dokud to jde. 
Vyjm�te dokument a p�eto�te p�ední stranu okolo 
h�betu dop�edu dokumentu. Pokud není h�bet  uzav�en 
dostate�n�, nastavte pat�i�n� ovlada� nastavení a 
znovu stiskn�te h�bet.  

 
 
 
 



 
Vyprázdn�ní odpadní zásuvky 
 
Odpadní zásuvku vyprazd�ujte pravideln� tak, aby nedošlo 
k jejímu ucpání a p�ípadnému poškození p�ístroje. 

• Odpadní zásuvka je umíst�na zespodu na zadní stran� 
p�ístroje. 

• Odpadní zásuvku celou vyjm�te a odpad vysypte. ( Fig 
12) 

• Zasu�te zásuvku zp�t do její p�vodní pozice. 
 
Uskladn�ní p�ístroje 

• Stla�te d�rovací páku dol� a oto�te zámkem doprava. Tak je d�rovací páka 
uzam�ena v dolní poloze ( Fig 13). 

• P�ístroj postavte do svislé polohy zadní stranou dol� ( Fig 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
 
Rozm�r papíru     3“,4“,5“,6“,8“,11“, A4, A5 
Po�et d�r       34 
Uvolnitelné d�rovací trny    5 (�íslo 9, 12, 25, 33, 34,) 
D�rovací kapacita     15 list� papíru 
       2 listy PVC obálky (o tlouš�ce 0,2 mm) 
Vázací kapacita     125 list�, 14 mm 
Váha p�ístroje      5,5 kg 
Rozm�ry (d x š x v)     405 x 295 x 145 mm 


