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Technické charakteristiky
                                                                                        2109TA                     2109T
max. délka vazby (mm)                                                     300                            300     
typ vazby                                                                           4:1  (46 dírek)           4:1  (46 dírek)
max. kapacita perforace (listů 80g papíru)                       9                                9
měrka pro stanovení vhodného průměru  hřebene             -                                 -
vyřazování jednotlivých nožů                                             -                                 -        
nastavení hloubky perforace                                            ano                            ano  
příkon (VA)                                                                      12VA                             -
síťové napájení (V/Hz)                                               220V/50Hz                         -               
rozměry v x š x h (mm)   (výška se zdviženou pákou)     358x395x230             358x395x230
hmotnost (kg)                                                                    5,5                              4,3
záruka (v měsících)                                                           24                               24

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.

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 nebo obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Důležité informace
- V žádném případě nesahejte rukou do perforovacího prostoru při procesu perforace, nachází se
   zde velmi ostré děrovací zařízení.
- Vazač nesmí být obsluhován dětmi. 
- Zabraňte styku stroje s vodou (či jinou tekutiou) nebo ohněm.
- Před započetím perforace dokumentu doporučujeme provést zkušební vzorek pro zjištění správnosti 
   nastavení stroje.
- 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.
- V případě perforace plastové obálky doporučujeme umístit obálku mezi dva listy papíru a teprve 
   pak děrovat.
- Před děrováním vždy odstraňte z listů sponky a jiné kovové předměty.
- Nikdy se nepokoušejte stroj otevírat nebo sami opravovat.


