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ČESKY Děrovací páka

Nosič dokumentů 
(víko)

Nádoba na odpad

Děrovací páka

Nastavení 
děrování se 2  
a 4 otvory

Zásobník

Nastavitelné vodítko 
okraje

Páka pro rozevření hřebene

Vodítko k měření 
dokumentů

Vstup pro vázací papír

Nádoba na odpad

Tlačítko pro uvolnění 
sešívačky

Sešívačka

Vodítko k zarovnání děr

Vodítko k nastavení sešívací hloubky

Vstup papíru do sešívačky

Vstup papíru to děrovačky

MOŽNOSTI

Vázání hřebenů 
Kapacita vázání 

Maximální velikost hřebenu  1-1 / 2" /  38 mm

 Maximální velikost dokumentu (20 liber / 80 g)  300 listů

Kapacita děrování 

  Listy papíru (20 lb / 80g)  20 listů

PVC obal (8 mil / 200 mikronů)  2 listy

Technické parametry 

 Šířka vstupu papíru  11-1 / 4" /  285 mm 

 Děrovací otvory  21

 Rozteč otvorů  9/16" / 14,28 mm  

 Nastavitelné vodítko okraje  Ano

Děrovač 

Kapacita děrování 

 Počet otvorů  2 a 4

  Listy papíru (20 lb / 80 g)  30 listů

Technické parametry 

  Šířka vstupu papíru  11-7/16" / 290 mm

Sešívačka 

Kapacita děrování

 Listy papíru (20 lb / 80 g)  30 listů

 Technické parametry 

 Vodítko nastavení sešívací hloubky  10 poloh

 Rozsah sešívací hloubky od  2,75 mm do 23 mm

 Kapacita sešívačky 105 svorky

 Kompatibilita velikosti sešívání  24/6; 26/6

  Stroj by měl být umístěn na stabilní pracovní ploše.

  Držte vlasy, prsty, šperky a volné součásti oděvu mimo dosah veškerých 
pohyblivých částí.  

  NEVKLADAJTE cizí předměty do otvorů děrovačky a sešívačky kromě papíru a 
obalového materiálu.

  Než provedete děrování konečných dokumentů, vyzkoušejte děrování na 
listech k zahození a stroj seřiďte.

  Před děrováním se ujistěte, že byly odstraněny všechny svorky a jiné kovové 
předměty.

  NEPŘEKRAČUJTE uvedenou děrovací nebo sešívací kapacitu stroje.

  Zajistěte, aby byla nádoba na odpad pravidelně vyprázdněna. Nevyprázdnění 
nádoby na odpad může mít za následek poškození zařízení. 

  Hřeben vkládejte vždy tak, aby rotace směřovala od vás a otevřenou stranou 
směrem nahoru.

  Používejte pouze svorky velikosti 24/6; 26/6. 

  Při manipulaci nebo odstraňování zaseknutého papíru držte prsty mimo oblast 
uvolňování sešívacích svorek. 

  NEPOUŽÍVEJTE stroj, je-li poškozený nebo vadný.  

  NEPOKOUŠEJTE se stroj rozebírat ani opravovat. 

VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!
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PRŮMĚR HŘEBENE A FORMÁTY DOKUMENTŮ

2 3 41

7

12

30

8

POSTUP VÁZÁNÍ

Ujistěte se, že stroj stojí na stabilním 

podkladu. 

Zkontrolujte, zda je nádoba na 

odpad prázdná a správně upevněná. 

Zvedněte víko. Ujistěte se, že je páka otevírání 

hřebene zatlačena dozadu.

Zvedněte děrovací páku do vzpřímené 

polohy.

Vyberte správný průměr hřebenu podle 

vodítka k měření dokumentů na vnitřní 

straně víka stroje.

Vložte plastový hřeben do 

mechanismu tak, aby ostny 

směřovaly ven. 

Stlačením páky otevření hřebene směrem 

dopředu otevřete hřeben do dostatečné 

šíře, aby bylo možné vložit dokumenty.

Upravte vodítko okraje podle správného 

nastavení formátu papíru a vyzkoušejte 

jeho nastavení děrováním listů k zahození.

Nejprve děrujte přední a zadní obálku. Listy děrujte po malých dávkách, jež 

nepřetěžují stroj.

Děrované listy zavádějte přímo na 

rozevřený hřeben. Počínaje obálkou 

dokumentu směrem dolů.

Když jsou na hřeben vloženy všechny listy, 

uzavřete hřeben zatlačením páky pro uzavření 

hřebene a vyjměte svázaný dokument.

30
Max. 20  

(80 g/m2) 
(20 lb) 

109 11

max 
300

5

max 
20

max 
2

6

mmax 
2

mm palců počet stránek

6 1/4 2-20

8 5/16 21-40

10 3/8 41-55

12 1/2 56-90

16 5/8 91-120

19 3/4 121-150

22 7/8 151-180

25 1 181-200

32 1-1/4 201-240

38 1-1/2 241-340
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ČESKY

POSTUP DĚROVÁNÍ SE 2 A 4 OTVORY

POSTUP SEŠÍVÁNÍ

Ujistěte se, že stroj stojí na stabilním 

podkladu. 

Ujistěte se, že stroj stojí na stabilním 

podkladu. 

Zkontrolujte, zda je nádoba na 

odpad prázdná a správně upevněná.

Děrujte papír stlačením rukojeti 

směrem dolů.

Zvedněte děrovací páku do vzpřímené 

polohy. Nastavte přepínač 2 a 4 otvorů na 

požadovaný způsob děrování.

Nastavte vodítko sešívací hloubky do 

požadované polohy.

Zkontrolujte, zda je zasunuta zásoba svorek. 

Pro otevření stiskněte uvolňovací tlačítko 

umístěné pod rukojetí sešívačky.

Vložte papír do otvoru děrovačky na 

stroji. Zarovnejte papír A4 vlevo nebo 

A5 podle pokynů.

Vložení a sešívání dokumentu. 

4

30
Max. 30  

(80 gsm) 

(20 lb)

OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Další listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hřeben dle předchozího postupu.

21

5

3

321 4 
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ODSTRANĚNÍ ODPADNÍHO MATERIÁLU

Nádoba na odpad je umístěna pod strojem a přístup k ní je z pravé strany. Pro co nejlepší výsledek nádobku pravidelně čistěte.

USKLADNĚNÍ

Sklopte děrovací páku do vodorovné polohy. Sklopte víko. Hřebenový vazač Pulsar je určen k vodorovnému skladování na stole. 

ZÁRUKA

Společnost Fellowes, Inc. (“Fellowes”) zaručuje, že všechny ostatní součásti stroje budou prosty 

vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se 

v průběhu záruční doby projeví závada kterákoli části, Vaše jediná a výlučná forma nápravy 

bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato 

záruka se nevztahuje na případy špatného zacházení se zařízením, na jeho chybný provoz, 

nedodržení norem pro jeho používání, provoz zařízení s nesprávným napětím (jiným, než 

je uvedeno na štítku) nebo na neoprávněné opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo 

účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu 

mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ 

ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ 

OMEZENA NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. Společnost Fellowes nebude v žádném případě 

zodpovědna za eventuální následné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka Vám 

přiznává určená zákonná práva. Vedle této záruky však mohou existovat ještě další či odlišná 

zákonná práva. Trvání, a smluvní podmínky této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde 

místní zákony ukládají jiná omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti 

nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

VÁZÁNÍ

DĚROVÁNÍ SE 2 A 4 OTVORY

SEŠÍVAČKA

Problém

Vyražené otvory nejsou vystředěné

Stroj neděruje

Děrované otvory nejsou rovnoběžné s okrajem

Částečné otvory

Poškozené okraje děrovaného otvoru

Únik odpadu z nádoby na odpad

Problém

Neúplné údery

Otvory nejsou zarovnány k okraji papíru

Otvory nejsou na papíře vystředěné

Problém

Zaseknutí sešívačky

Sešívačka se neotevře

Sešívání příliš blízko okraje papíru

Při nastavování papíru se vodítko sešívací 

hloubky pohybuje

Příčina

Není nastaveno vodítko okraje

Zablokování

Odřezky uvízly pod razidlem

Listy nejsou správně zarovnány na vodítko děrování

Pravděpodobné přetížení stroje

Zásobník na odpad není správně vložen nebo je plný

Příčina

V razidle se stále nachází starý papír

Nádoba na odpad je příliš plná

V razidle se stále nacházejí útržky papíru

Papír není správně nastaven

Příčina

Neúplný úder, nebo překročení kapacity papíru

Tlačítko uvolnění sešívačky nebylo stisknuto

Vodítko hloubky sešívačky není správně nastaveno

Příliš silný tlak na vodítko

Řešení

Nastavte vodítko okraje na správný rozměr papíru nebo obálky.

Zkontrolujte, zda je nádoba na odpad prázdná. Zkontrolujte průchodnost vstupního otvoru pro papír

Zasuňte pevný karton do vstupního otvoru pro papír. Posuňte karton do strany tak, aby se volné odřezky 

uvolnily do nádoby na odpad

Nastavte vodítko okraje a otestujte děrování na odpadním papíru, dokud nebude vzorec otvorů správný

Plastové obaly děrujte spolu s listy papíru. Snižte počet děrovaných listů

Zkontrolujte, zda je nádoba na odpad prázdná a správně uzavřená

Řešení

Aniž byste vkládali papír, použijte rukojeť k odstranění veškerých zbytků papíru z děr

Prázdná nádoba na odpad

Pohybem papíru ze strany na stranu v krčku odstraníte zbytky papíru

Před děrováním vyrovnejte papír na levé straně krčku

Řešení

K odstranění zaseknutého papíru otevřete sešívací mechanismus pomocí tužky

Stiskněte tlačítko uvolnění sešívačky

Nastavte vodítko sešívací hloubky do požadované polohy

Před nastavením vodítka papír narovnejte a poté jej jemně uložte do polohy
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