
Rychlovazaè JAZON,
JAZON Plus



Úvod
Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacích strojù Jazon a Jazon Plus. Jsme pøesvìdèeni, že jste si
vybrali správnì.
Jedná se o vazaèe navržené pro vazbu nejèastìji používaných rozmìrù v souèasné dobì ve svìtì.
Tento typ vazaèù slouží k vazbì dokumentù o kapacitì 510 listù A4/80 g papíru. Jazon Plus je navíc
vybaven 7 vyøazovatelnými razníky pro vazbu i nestandartdních formátù. Tyto vazaèe jsou urèeny
všude tam, kde se váže opravdu èasto a intenzívnì.

Varování

Instalace

- Rychlovazaè je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je urèen pouze k úèelùm,
které jsou uvedeny v tomto návodu.

- Je zakázáno jiné použití, zvláštì to, kde by mohlo dojít k poškození nebo znièení stroje, popøípadì
poranìní osob.

- Vyjmìte rychlovazaè z krabice a odstraòte z nìho pøepravní polystyrénová tìlesa.
- Rychlovazaè umístìte na pevný podstavec, který zaruèuje pohodlnou obsluhu.
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kryt perforovací štìrbiny

perforovací štìrbina
mìrka pro volbu vhodného høebene
aretaèní zaøízení
hroty vázacího zaøízení
vázací páka
omezovaè rozevøení høebene
koleèko boèního dorazu
vyøezovatelné razníky
zásuvka pro papírový odpad

perforovací páka

Návod k obsluze

Pøed svázání prvního dokumentu proveïte dìrování nìkolika listù èistého papíru, abyste odstranili
výrobcem nanesený mazací tuk, jehož zbytky se mùžou nacházet na raznících. Za tímto úèelem zved-
nìte kryt (1) a postupujte dle standardní dìrovací procedury:
A) zvednìte perforovací páku (2) nahoru. Do perforovací štìrbiny (3) vložte nìkolik listù
papíru a pøesuòte perforovací páku až nadoraz do spodní polohy. Poté zvednìte páku zpátky do svislé
polohy a vyjmìte papír.

1. - položte svazek dokumentu i s obálkou svisle na pracovní
desku pøístroje a nasuòte na nìj mìrku (4). Jestliže se dokument nachází mezi dvìma rozmìry høebe-
ne, zvolte vìtší z nich. Podle velikosti høebene a tloušťky dokumentu rovnìž zvolte vhodnou šíøku
okraje aretaèním koleèkem (5). Nachází-li se mezi dvìma nastaveními okraje, rovnìž zvolte vìtší
z nich, tj. širší okraj (širší okraj snižuje riziko protrhávání listù v objemnìjších svazcích). Návod tý-
kající se rozmìrù høebenù a nastavení okrajù byl pro usnadnìní vytištìn na stroji.
2. - umístìte plastový høeben ze zadní strany hrotù vázacího zaøízení (6) tak, aby
otvírací èást smìøovala nahoru. Zatlaète høeben mezi hroty a pak pøesuòte vázací páku (7) smìrem
k sobì až do polohy, kdy kroužky høebene budou roztažené do té míry, aby bylo možno pohodlnì
vložit dokument. Jestliže se høeben neotevøe, znamená to, že byl pravdìpodobnì nasazený nesprávnì.
Abyste høeben uvolnili, musíte pøesunout páku zpátky do její výchozí polohy, pak høeben otoète
a pokuste se znovu ho otevøít.

Volba velikosti høebene a šíøky okraje

otvírání høebene
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3. - tato èinnost Vám umožní dosáhnout znaèné èa-
sové úspory, pokud vážete hodnì dokmentù stejného rozmìru. Omezovaè rozevøení høeben umožòuje
otvírat zbývající høebeny stejnì široko jako první jedním pohybem páky. Když se první høeben dosta-
ne do požadované polohy, pøesuòte omezovaè nadoraz do zadní polohy. Nyní je možné rozevírat høe-
beny pouze co dovolí omezovaè. Po skonèení práce doporuèejeme umístit omezovaè do výchozí
polohy, aby se další uživatel nepokoušel páku silou pøesunout za omezovaè, èímž by ho mohl poškodit.
4. - otoète koleèkem boèního dorazu (9) na jednu
nebo druhou stranu až boèní doraz (9) dostanete do polohy odpovídající formátu vázaného dokumen-
tu vnìjší èást dorazu se kryje s pøedtištìnou ryskou. Pokud je vázaný dokument jiného formátu než A4,
je tøeba vypnout odpovídající perforovací nùž, abyste vytvoøili potøebný poèet dìr perforace. Udìláte
to tak, že vytáhnete požadovaný vyøazovatelný razník (10) odpovídající danému formátu.
Doporuèujeme ovìøit správnost nastavení na zkušebním listì papíru. Jestliže øada otvorù není
vycentrována podél okraje dokumentu, mírnì pootoète koleèkem boèního dorazu (9) na jednu nebo
druhou stranu a opìt proveïte zkušební dìrování.

Vazaèe byly zkonstruovány tak, aby urychlily proces vazby zejména u objemnìjších vazeb a lze tedy
provádìt obì operace dìrování i vkládání do vázacího høebene støídavì. Postup je následující:
1. pøeperforujte pøední a zadní obálku - postupujte dle návodu výše a vložte obálku do høebene lícem
dolù (obálka by mìla být vložena do høebene jako první, aby se otevírající se okraj høebne nalezl ze-
zadu).
2. perforujte listy vázaného dokumentu v dávkách ne vìtších než 25 listù a vložte je do vázacího høe-
bene lícem dolù stejnì jako pøední obálku.
3. dìrování a vkládání do høebene provádìjte tak dlouho, až se všechny listy ocitnou v høebenu, na-
konec vložte zadní obálku
4. pøesunutím páky (7) zpìt do výchozí polohy zavøete høeben a uvolníte svázaný dokument. Smìrem
nahoru vytáhnìte svázaný dokument z vazaèe.

Nastavení omezovaèe rozevíracího høebene (8)

Nastavení vazaèe na správný formát dokumentu

Údržba a opravy
- Ve spodní èásti perforovací jednotky se nachází zásuvka na papírový odpad, který vzniká pøi perfo-
raci. Dbejte na to, aby tato zásuvka byla pravidelnì vyprazdòována.

- Po ukonèení vazby vždy zavøete kryt (1), aby se do prostoru perforaèních jednotek nedostával prach
ani žádná cizí tìlesa.

- Pøi poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zaøízení koupili. Tento Vám zprostøedkuje jak pøí-
padnou záruèní, tak i pozáruèní opravu.

Jestliže se objeví nìjaký problém s pøístrojem, je možné, že ho budete moci sami odstranit.
, nejpravdìpodobnìji kvùli vložení pøíliš velkého poètu listù. Nepokoušejte se sami

odstranit tuto závadu tím, že budete vytrhávat jednotlivé listy, což by zpùsobilo ucpání øezného
prostoru a s nejvìtší pravdìpodobností nutnost opravy. Postupujte prosím podle níže uvedených
pokynù:
Zvednìte perforovací páku (2) a pøesuòte ji silou dolù. Tuto èinnost zopakujte nìkolikrát,
až se Vám podaøí úplnì proøezat pøes všechny listy.

Øešení problémù:

Pøístroj se zasekl



Poslední otvor není úplný

Øada otvorù není rovná

Poškozené okraje otvorù

- dokument není ideálnì zarovnán. Proveïte jeho zarovnání dle pokynù výše.

- dokument byl vložen do pøístroje nakøivo nebo se pod razníky objevily odøezky papíru. Ve druhém
pøípadì vsuòte pravítko nebo tvrdý karton do perforovací štìrbiny a pohybujte s ním v obou
smìrech, aby odøezky papíru spadly do zásuvky na papírový odpad.

- je možné, že poèet listù dìrovaných najednou je pøíliš vysoký. Snižte poèet listù ve svazku

-.V žádném pøípadì nesahejte rukou do perforovacího prostoru pøi procesu perforace, nachází se
zde velmi ostré dìrovací zaøízení.
- Chcete-li docílit nejlepších výsledkù, vždy dodržujte stanované limity max. hodnot pro perforaci
a vazbu. Ikdyž je možné fyzicky vložit do zaøízení vìtší množství listù, nedoporuèujeme tuto èinnost,
mùže mít za následek zkrácení životnosti stroje.
- Pøed dìrováním vždy odstraòte z listù sponky a jiné kovové pøedmìty.
- Pokud stroj nepouživáte, zavírejte kryt perforovací štìrbiny.
- Nikdy se nepokoušejte stroje otevírat nebo sami opravovat.
- Ujistìte se, že je perforovací páka spuštìná dolù, není-li pøístroj používán, aby se zamezilo
poranìní ruky.

Dùležité informace



Technické charakteristiky
JAZON JAZON Plus

max. délka vazby (mm) 340 340
max. kapacita perforace (listù 80g papíru) 25 25
max. kapacita vazby 510 510
max. prùmìr vázacího høebene (mm) 51 51
mìrka pro stanovení vhodného prùmìru høebene ano ano
vyøazování jednotlivých nožù - ano
nastavení hloubky perforace ano ano
aretace roztažení høebene ano ano
pøíkon (W) - -
síťové napájení (V/Hz) - -
rozmìry v x š x h (mm) 460x400x140 460x400x140
hmotnost (kg) 22 22
záruka (v mìsících) 24 24

Pøeprava, skladování, likvidace

Záruka

- Rychlovazaè pøepravujte vždy v originálním balení dle symbolù pro pøepravu uvedených na krabici.
- Rychlovazaè neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpeèné látky, a proto není nutný nestan-
dardní postup pøi likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tøídìný odpad. Plastové a neželezné èásti
nespalujte, odevzdejte je do sbìren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Pøi likvidaci
dodržujte zásady ochrany životního prostøedí.

- Na Váš vazací stroj a na všechny jeho souèásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 mì-
sícù od data jeho zakoupení.

- Pokud Váš vazací stroj nefunguje správnì, proètìte si znovu dùkladnì tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemùže být odstranìna, uplatnìte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí
bezplatnou opravu nebo výmìnu za bezvadný stroj.

- Tato záruka se nevztahuje na vady zpùsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbor-
nou obsluhou nebo na škody zpùsobené bìhem pøepravy.

- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je pøedložení záruèního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání
stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje bìhem pøepravy.





Dovozce: Univox spol. s r. o., Karvinská 392, 737 01 Èeský Tìšín, tel. 558 737 604-5 A
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