
Vazač
 XP5 2v1



Varování
- Vazač 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 určen pouze k účelům,
  které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Vazač XP5, napájecí šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou. Je zakázáno používat 
  vazač XP5, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny. 
 - Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem. Nenechávejte 
  napájecí šňůru volně zavěšenou  na skříni nebo polici.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě
   poranění osob.

Instalace
- Vyjměte vazač z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa.
- Namontujte vázací páku pro kovovou vazbu (12) pomocí přiloženého imbusového šroubu a 
   imbusového klíče. 
- Přesunutím přepínače typu vazby vpravo zkontrolujte, zda byla perforovací páka správně 
   přichycená. Teprve po správném upevnění perforovací páky a nastavení přepínače vpravo můžete 
   začít děrovat. 
- Vazač umístěte na pevný podstavec tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno  přístupná,
   a aby v případě nebezpečí bylo možné stroj okamžitě odpojit od sítě. 
- Pokud chcete mít během perforace obě ruce volné, můžete využít k ovládání nožní pedál, který je 
   součástí stroje. Stačí pouze zasunout zástrčku přívodního kabelu do vstupního otvoru, který se 
   nachází vzadu na pravé straně krytu stroje vedle zástrčky pro napájecí kabel.
- Při přenesení vazače z chladného prostředí do tepla proveďte připojení k síti až po vyrovnání 
  teploty stroje s teplotou prostředí, jinak by mohlo při zapnutí stroje dojít k jeho poškození vlivem 
  kondenzace par. 
- Před zapojením vazače  k síti si vždy ověřte, zda napětí a síťová frekvence odpovídají údajům 
  uvedeným na výrobním štítku stroje, který se obvykle nachází na spodní části stroje. 
- Po splnění všech předchozích bodů můžete nyní připojit vazač k síti, stiskněte tlačítko ON v zadní
  části stroje, na kontrolním panelu (13) se rozsvítí kontrolka POWER.

Blahopřejeme Vám k zakoupení elektrického vazacího stroje XP5 2v1. Jsme přesvědčeni, že jste si 
vybrali správně. Jedná se o tzv. kombinovaný elektrický  vazač pro vazbu do plastových i kovových 
hřbetů (pro typ vazby 3:1) o kapacitě až 450  listů A4/80 g pro plastovou vazbu, 135 listů A4/80 
pro kovovou vazbu. Je určen  pro intenzivní využití.
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  1. vázací páka pro plastovou vazbu 
  2. regulace průměru kovového hřbetu
  3. regulační kolečko pro rovnoměrné 
      sevření kovového hřbetu
  4. hroty vázacího zařízení pro plastovou 
      vazbu
  5. přepínač typu vazby
  6. nastavení hloubky perforace
  7. boční doraz pro nestandardní formáty
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  9. pracovní plocha
10. perforovací štěrbina
11. hroty pro zavěšení kovového hřbetu
12. vázací páka pro kovovou vazbu 
      (pouze zavírá, perforace se prování pomocí pedálu)
13. kontrolní panel
14. nožní pedál
15. zásuvka na papírový odpad (vzadu)  
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KONTROLNÍ PANEL (13)

Přeplnění zásuvky na papírový odpad
- vyprázdněte zásuvku na pap. odpad

Oprava
- v případě zaseknutí papíru nebo jiné poruchy; 
kontaktujte autorizovaný servis

Power
- zařízení je připojené k síti

Tlačítko PUNCH
- tlačítko spouští perforovací nože

Špatně umístěná zásuvka na pap. odpad
- zasuňte až do konce zásuvku na pap. odpad



DĚROVÁNÍ

Před svázáním prvního dokumentu proveďte děrování několika listů čistého papíru, abyste odstranili 
výrobcem nanesený mazací tuk, jehož zbytky se můžou nacházet na raznících. 
Za tímto účelem postupujte dle standardní děrovací procedury.
1. Nastavte přepínač (5) do pozice odpovídající danému typu vazby.
2. Podle velikosti hřbetu a tloušťky dokumentu rovněž zvolte vhodnou šířku okraje nastavením 
    hloubky perforace (6). Zvolte vždy širší okraj (širší okraj snižuje riziko protrhávání listů 
    v objemnějších svazcích).
3. Dále nastavte požadovaný formát vazby na bočním dorazu (8). 
4. Vložte několik listů papíru (najednou max. 25 listů A4/80g u vazby do plast. hřbetů, 20 listů A4/80g
    u vazby do kovových hřbetů) do perforovací štěrbiny (10) Stiskněte tlačítko PUNCH na kontrolním 
    panelu (13).  Doporučujeme ověřit správnost nastavení na zkušebním listě papíru.
5. Děrování větších formátů:  nastavte boční doraz (8) v úrovni pracovní plochy.
6. Děrování větších formátů: podle potřeby a zvoleného hřbetu nastavte boční doraz nestandardních 
    formátů (7)
7. Perforujte dokumenty posunem papíru zprava do leva pomocí zaháknutí posledního otvoru v hrotu
    odpovídajícím použitému typu hřbetu. Abyste docílili rovnou perforaci celého dokumentu, vkládejte 
   do perforační štěrbiny papíry rovně.
8. Pravidelně vyprazdňujte zásuvku na papírový odpad. 
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1. Podle počtu vázaných listů zvolte odpovídající průměr vázacího hřbetu (dle tab.č. 2) a nasaďte 
    ho na hroty vázacího mechanizmu (4) ze zadní strany hrotů. Přesuňte vázací páku (1) pohybem 
    směrem k sobě a rozevřete hřbet do požadované šířky. Jestliže se hřbet neotevře, znamená to, že 
    byl pravděpodobně špatně nasazen. Abyste hřbet uvolnili, musíte přesunout páku zpátky do její 
    výchozí polohy.
2. Svazek dříve přeperforovaných listů vložte svisle do plastového hřbetu. 
3. Plastový hřbet uzavřete pohybem vázací páky (1) směrem od sebe. Svázaný dokument vytáhněte 
    směrem nahoru z hrotů vázacího mechanizmu (4).

VAZBA DO PLASTOVÉHO HŘBETU

1. Dle tloušťky vázaného dokumentu zvolte vhodný průměr použitého kovového hřbetu (tabulka č.3),
    a nasaďte ho na hrotech (11) umístěných ze předu stroje.
2. Svazek dříve přeperforovaných listů vložte na kovový hřbet.
3. Regulací průměru kovového hřbetu (2)  nastavte údaj odpovídající zjištěnému vhodnému  
    průměru vázacího kovového hřbetu (viz tabulka č. 3 ).
4. Opatrně sundejte kovový hřbet s nasazeným perforovaným dokumentem a vložte vodorovně
    do vázací štěrbiny  tak, aby dosedl otevřenou částí hřbetu na dno vázací štěrbiny.
5. Zatlačte vázací páku pro kovovou vazbu (12). Přesuňte vázací páku (12) zpět do vertikální polohy
    a vyjměte svázaný dokument.
6. Pomocí regulačních koleček za vázací štěrbinou můžete nastavit rovnoměrnost sevření kovového 
    hřbetu. 

VAZBA DO KOVOVÉHO HŘBETU



Údržba a opravy
- Ve spodní části perforovací jednotky se nachází zásuvka na papírový odpad, který vzniká 
   při perforaci. Dbejte na to, aby tato zásuvka byla pravidelně vyprazdňována.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak 
  případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

Přeprava, skladování, likvidace
- Vazač přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Vazač neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný   nestandardní 
   postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné   části 
  nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. 
  Při likvidaci dodržujte zásady  ochrany životního prostředí.

Důležité informace
- V žádném případě nesahejte rukou do perforovacího prostoru při procesu perforace, nachází se
  zde velmi ostré děrovací zařízení.
- Chcete-li docílit nejlepších výsledků, vždy dodržujte stanované limity max. hodnot pro perforaci
  a vazbu. I když je možné fyzicky vložit do zařízení větší množství listů, nedoporučujeme tuto činnost,
  může mít za následek zkrácení životnosti stroje.
- Před děrováním vždy odstraňte z listů sponky a jiné kovové předměty.
- Pokud stroj nepoužíváte, zavírejte kryt perforovací štěrbiny.
- Nikdy se nepokoušejte stroje otevírat nebo sami opravovat.

Záruka
- Na Váš vazací stroj a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 
  24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš vazací stroj nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí 
  bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, 
  neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje
   a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.



Technické charakteristy                                     XP5 2v1 

max. kapacita perforace (listů 80 g papíru)                         25/20          
max. kapacita vazby                                                        450/115 (3:1)                          
počet děr perforace                                                               21/34                             
max. průměr vázacího hřebene (mm)                              51/14,3 (3:1)                             
měrka pro stanovení vhodného průměru  hřebene                  ne                              
vyřazování jednotlivých nožů                                                  ne                          
nastavení hloubky perforace                                           ano  (2-6 mm)                        
aretace roztažení hřebene                                                      ano                              
max. tempo perforace (cyklus/min.)                                         -                              
příkon (W)                                                                              150                              
síťové napájení (V/Hz)                                                         230/50                               
rozměry v × š × h (mm)                                                 460×440×225        
hmotnost (kg)                                                                           20                   
záruka (v měsících)                                                                  24
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Tabulka pro výběr kovových hřbetů

Dovozce: Univox spol. s r. o., Kolonie 392/2, 737 01 Český Těšín, tel. 558 737 604-5

Tabulka pro výběr plastových hřbetůTabulka č. 2

Tabulka č. 3

Množství
vazaných listů

2-15

16-40

41-55

56-65

66-80

81-100

101-115

4,8

6,4

8

9,5

11
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14,3

Průměr hřbetu
mm


