Инструкции за употреба
Архивираща машина
DUO-35/20

Прочетете инструкциите внимателно за безопасна работа и дълготрайна употреба!
Характеристики:
• Максимален перфориращ капацитет: до 35 мм
• Максимарен подвързващ капацитет: до 35 мм
• Разстояние между дупките: регулиращо се на 70 мм и 80 мм
• Подвързване с нитове
• Скорост на подвързване: 100-150 документа/час
• Конструкция от алуминиева отливка
1. Описание на частите

(1) лост
(2) плот
(3) улей за ламел
(4) занитващ зъб
(5) държач за хартията
(6) ограничител да хартията
(7) занитваща преса
(8) скала за дебелината на хартията
(9) пластмасова подложка
(10)
перфориращ нож
(11)
преса за хартията
(12)
капак
(13)
болт на капака
(14)
тава за отпадъците
(15)
ламел
(16)
нит
(17)
лента

Предпазни мерки! Да се прочетат преди употреба!
• Винаги, когато използвате машината бъдете прави и натискайте здраво, за да сте
сигурни, че перфориращите ножове са преминали през цялото количество хартия.
• Уверете се, че сте свалили кламерите и телчетата от телбод преди перфорация.
Можете да повредите перфориращия зъб.
• Вдигайте лоста докрай нагоре, преди да преместите плота или хартиятата. Винаги
местете плота внимателно!
• Перфориращите ножове са много остри – пазете си пръстите от тях!
• Необходима е периодична поддръжка:
- подмяна на ножове и дискове за по-добър резултат
- завъртайте дисковете на равни интервали
- почиствайте редовно плота от хартиен прах, както и тавата за отпадъците

2. Как да работим
1) Поставяне на ламел
• Вдигнете лоста (1) изцяло догоре.
• Изтеглете плота (2) и издърпайте ограничителите за хартията (6)
докрай в двете страни.
• Поставете ламела (15) в улия (3)

2) Поставяне на хартията
• След като вдигнете държача за хартията (5) с ръка, поставете
хартията до края на плота.
• След като поставите хартията на плота, бутнете ограничителите за
хартията (6) към центъра.

3) Перфориране на хартия
• След поставяне на хартията, бутнете плота (2) бавно докрай.
• В изправено положение на тялото натиснете лоста здраво надолу,
като поставите и двете си ръце върху гумираната зона на лоста.
• Вдигнете лоста бавно догоре.

4) Поставяне на ламели и нитове
• След перфорация, издърпайте плота внимателно докрай и изравнете
дупките с ламела, който сте поставили предварително. Ако плота се
издърпа твърде бързо, ще се влошат резултатите от подвързването.
• Изберете подходящия нит (16) от кутията с нитове. Можете да
видите и изберете размера на нитовете, като притиснете края на
хартията пред скалата за деберината (8).
• Поставете ламела (15) върху хартията и вмъкнете нитовете в
пробитите дупки. Можете също така да подвързвате хартия само с
нитове.

Разпологение на нитовете в кутията с нитове
- Нитове № 1, 3, 5, 7 – бял цвят
- Нитове № 2, 4, 6, 8 – сив цвят

5) Подвързване (занитване) на хартия
• Сред като поставите ламелите и нитовете, дръпнете лоста надолу в
хоризонтално положение и натиснете силно бутоните на
занитващата преса удин по един. В този случай трабва силно да
ударите бутоните за по-здрав подвързващ резултат.

6) Поставяне в класьор
• Можете да използвате този начин на позвързване за доклади,
предложения за клиенти, както и да събирате получените папки в
класьор.

7) Перфориране и подвързване с 4 дупки
• Перфориране и подвързване с 4 дупки може да се направи с тази
машина

3. Друга поддръжка
1) Подмяна на перфориращ нож

•
•
•
•

след продължителна употреба, ножовете се затъпяват и се
изискват усилия при перфорирането. Тогава ножовете
трябва да се подменят.
След като махнете гумената капачка от капака (12), отвийте
болтовете с отвертка и свалете капака.
Отвийте болта в предната част на държача с лимбуса, който
се намира в тавата за отпадъците (14). След това можете да
издърпате зъба на перфориращия нож.
Отвийте болта на зъба на перфориращия нож и след това го извадете.

•

Поставете нов перфориращ нож и сглобете в обратен ред.

2) Промяна на разстоянието между дупките 70 мм – 80 мм
(1) Промяна на разстоянието на перфорация
• след като свалите капака, отвийте болта в
предната част на държача и издърпайте зъба на
перфориращия нож.
• Завъртете ножовете на 180° и стегнете зъбите.

(2) Промяна на разстоянието на занитване
• Издърпайте занитващие зъби (4) и ги поставете в
следващата позиция вдясно в улея за ламела (3)

(3) Завъртане и подмяна на подложки (9)
• докато работите, пластмасовите подложки (9) трябва да
се завъртат малко по малко, преди да се провали процеса
на перфорация. При подмяна, избутойте подложките през
долната част на основата и поставете нови в отворите.

(4) Почестване на тавата с отпадъците
• Редовно трабва да се почиства тавата с отпадъците.

