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mm liczba kartek

6 mm 2-35

8 mm 36-50

10 mm 51-61

11 mm 61-80

12 mm 81-100

14 mm 100-130

POLSKIPOLSKIPOL

MOŻLIWOŚCI

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas dziurkowania;

-  zawsze upewnić się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej powierzchni

-  przed dziurkowaniem właściwych dokumentów należy przetestować 

urządzenie na kartkach próbnych

-  przed dziurkowaniem usunąć zszywki i inne elementy metalowe

-  nigdy nie przekraczać podanej wydajności urządzenia

ŚREDNICA GRZBIETU I ROZMIARY DOKUMENTÓW

UWAGA

42

Parametry dziurkowania  

Arkusze papieru  

70-80 g  15 kartek

Okładki przezroczyste

100-200 mikronów 2 kartki

Ponad 200 mikronów 1 kartka

Inne okładki standardowe

160-270 g  2 kartki

Ponad 270 g 1 kartka

Pojemność pojemnika na ścinki ok. 1500 kartek

Parametry oprawiania

Maksymalny rozmiar grzbietu drutowego 14 mm

Maksymalna wielkość dokumentu (80 g) c. 130 ark

Dane techniczne

Format papieru A4

Liczba dziurek 34

Rozstaw dziurek 3: 25,4 mm

Regulowana prowadnica krawędziowa ja - roterende

Masa netto 7,8 kg

Rozmiary (dł. x gł. x wys.) 470 x 390 x 130 mm   

Proszę zachować do wglądu.

Przeczytać przed użyciem!

Potrzebna pomoc?
Obsługa klienta….

www.fellowes.com

Proszę pozwolić naszym ekspertom

znaleźć rozwiązanie. Zawsze proszę

kontaktować się najpierw z fi rmą 

Fellowes, a dopiero później z miejscem

dokonania zakupu.

Pojemnik i miarka dokumentu

Pojemnik na ścinki

Podczas bindowania;

-  uważać na niebezpieczny

punkt zacisku

Pojemnik na ścinki

Tacka-pojemnik i

miarka dokumentu

Podpórka
dokumentów
(pokrywa)

Uchwyt do
dziurkowania

Dźwignia
zamykająca
grzbiet drutowy

Pokrętło regulacji 
prowadnicy 
krawędziowej

Regulowana 
prowadnica 
krawędziowa

Okienko

Szczelina 
wejściowa 
na papier

Szczęki zamykające 
grzbiet drutowy 

Wspornik grzbietu drutowego
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SUOMISUOMISUO
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1. Upewnić się, że urządzenie 
jest ustawione na stabilnej 
powierzchni. 

2. Sprawdzić, czy pojemnik na
ścinki jest pusty i prawidłowo 
zamocowany.

3. Unieść pokrywę. Upewnić się, że 
dźwignia do zamykania grzbietów 
drutowych jest odsunięta do tyłu.

4. Unieść uchwyt do 
dziurkowania w górę.

PRZED OPRAWIANIEM

1. Wybrać grzbiet o

odpowiedniej średnicy z

tacki-pojemnika na grzbiety.

2. Zawiesić wybrany grzbiet

drutowy na wsporniku grzbietów.

CZYNNOŚCI OPRAWIANIA

1

21 3

4. Podnieść grzbiet drutowy z haków
ruchem prosto w górę. Ostrożnie 
umieścić w otwartym mechanizmie 
zamykania grzbietu drutowego. 
Sprawdzić, czy grzbiet jest otwarty i 
czy dotyka spodu mechanizmu.

5. Podnieść dźwignię zamykania
grzbietu drutowego do przodu.
Podziałka zamykania znajduje się
na szczęce ruchomej. Zamykać 
szczęki do czasu, aż podziałka
pokaże rozmiar zamykanego
grzbietu drutowego.

6. Sprawdzić zamknięty 
szew. Jeżeli szew nie jest
zamknięty równo, dokument 
można umieścić ponownie w 
szczękach i zamknąć.

7. Aby ukryć szew, obrócić tylną 
okładkę w tył. Teraz widoczna
jest przednia okładka. Szew jest
schowany w środku dokumentu.

6 7

3. Aby sprawdzić ustawienie 

prowadnicy krawędziowej,

przedziurkować kilka kartek 

na próbę.

3

PRZYGOTOWANIE

4

2

5

4

1. Kartki dziurkować małymi
partiami, aby zbytnio nie 
obciążać urządzenia lub
użytkownika.

2. Zależy rozpocząć od 
tylnej okładki. Nakładać 
przedziurkowane kartki 
bezpośrednio na zawieszony 
otwarty grzbiet drutowy. 

3. Przedziurkować i
zawiesić przednią okładkę. 
Przedziurkować i zawiesić 
pozostałe arkusze.

1 3

30
Maks. 15Maks. 15

(880 g/m22)

2

8. Sprawdzić, czy cały szew
grzbietu drutowego jest
zamknięty. Luźne oprawianie
prowadzi do wypadania
kartek. Prawidłowe zamknięcie
utrzymuje wszystkie kartki.

8



KOREKTA OPRAWIONEGO DOKUMENTU WYJMOWANIE ŚCINKÓW

GWARANCJA

Fellowes udziela 2 lat gwarancji od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę na wszystkie 

elementy bindownicy i wykonawstwo. Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że jakakolwiek 

część urządzenia jest uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy 

lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją fi rmy Fellowes. Gwarancja 

nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego posługiwania się, eksploatacji lub 

nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym gwarancje zdatności 

handlowej i zdatności do określonego użytku są ograniczone do wymienionego powyżej 

okresu obowiązywania odpowiedniej gwarancji. W żadnym przypadku fi rma Fellowes 

nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne wynikające z użycia niniejszego

produktu. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Użytkownikowi

mogą przysługiwać inne prawa, różniące się od niniejszej gwarancji. Czas trwania i

warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, za wyjątkiem narzuconych

przez lokalne prawo innych ograniczeń lub warunków. Aby uzyskać więcej informacji 

lub obsługę w ramach niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z fi rmą Fellowes lub

obsługującym użytkownika przedstawicielem handlowym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Oprawianie z grzbietem drutowym to oprawa bezpieczna. Nie można

dodać dodatkowych arkuszy, chyba że dokument jest rozłożony, a

następnie ponownie oprawiony.

Pojemnik na ścinki znajduje się pod urządzeniem, a dojście do niego jest

prawej stronie. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy

regularnie opróżniać pojemnik.

PRZECHOWYWANIE

Opuścić uchwyt do dziurkowania do położenia poziomego. Opuścić pokrywę.

Problem

Dziurki nie są wyśrodkowane

Urządzenie nie dziurkuje 

Dziurki nie są równoległe 

do krawędzi

Niepełne otwory

Uszkodzone krawędzie otworów

Pojemnik na ścinki jest nieszczelny

Kartki wypadają z dokumentu

Przyczyna

Prowadnica krawędziowa nie jest ustawiona

Blokada

Pod matrycą zaklinowały się odpady

Kartki nierówne względem linii dziurek

Możliwe przeciążenie urządzenia

Pojemnik na ścinki jest nieprawidłowo

włożony lub uruchomiła się funkcja 

automatycznego odskakiwania

Grzbiet drutowy jest niedostatecznie 

zamknięty

Rozwiązanie

Regulować prowadnicę krawędziową do osiągnięcia

właściwego ustawienia wzoru otworów

Sprawdzić, czy pojemnik na ścinki jest pusty. Sprawdzić, czy w

szczelinie do wsuwania kartek nie ma zablokowanego papieru

Wsunąć sztywną tekturę w szczelinę do wsuwania kartek.

Przesunąć tekturę na boki, aby uwolnić wszelkie pozostałe

ścinki do pojemnika

Wyregulować prowadnicę i dziurkować kartki próbne do

uzyskania prawidłowego ustawienia

Plastikowe okładki dziurkować z kartkami papieru. Zmniejszyć 

liczbę dziurkowanych kartek

Sprawdzić, czy pojemnik na ścinki jest pusty oraz czy wyłączona

jest funkcja automatycznego odskakiwania

Sprawdzić, czy grzbiet drutowy jest prawidłowo

zamknięty. Włożyć w mechanizm zamykania i poprawić 

zamknięcie oprawy.
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