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1)  A gép alkalmas 
 

a) A gép alkalmas 2:1 (2 lyuk/inch) és 3:1 (3 lyuk/inch) lyukasztására, mert 2 
lyukasztósorral rendelkezik. 

b) A dokumentumvastagság lemérésekor segít a megfelelő spirál 
kiválasztásához. 

c) Erős lyukasztótüskék, könnyen kivehetők, cserélhetők, tisztíthatók és 
hosszú az élettartamúak 

d) Alkalmazható spirálok: 3/16” –tól 1 ¼”-ig 
e) Tri-O 50 verzióban a naptárkicsípő szerszám a lyukasztósorba be van 

építve. Csak 3:1 lyukasztásra alkalmas. 
f) A fém ikerspirál lyukasztó és záró gép csak a megadott jellemzőkkel 

rendelkező papírok és kartonok biegelésére alkalmas. 
g) A gép csak papír és műanyag fólia perforálására alkalmas. 
h) A gép használata a szabadban tilos. 
i) Tilos a gép használata, ha az szokatlan hangot hallat. 
j) Olvassa végig a kezelési utasítást a gép használata előtt. 
k) A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet 

gyermek nem érheti el. 
  

2) Műszaki adatok 
Tri-O 34 

 

Maximális méret: A gép szélessége 340 mm 

Kivehető lyukasztótüskék: mind 

Lyukasztó kapacitás: 15 lap 80g/m2 papírból 

Lyukasztótüskék száma: 27 db 2:1 / 40 db 3:1 kerek lyukasztótüske 

Fém ikerspirál méret:  3/16” tól 1 ¼”-ig 

Teljes méret: 473 x 475 x 150 mm 

Nettó súly: 22,2 kg 

Működési mód: Manuális 

Garancia: 1 év 

 
Tri-O 50 

 

Maximális méret: A gép szélessége 500 mm 

Kivehető lyukasztótüskék: mind 

Lyukasztó kapacitás: 15 lap 80g/m2 papírból 

Lyukasztótüskék száma: 40 db 2:1 / 60 db 3:1 kerek lyukasztótüske 

Fém ikerspirál méret:  3/16” tól 1 ¼”-ig 

Teljes méret: 650 x 575 x 150 mm 

Nettó súly: 27,1  kg 

Működési mód: Manuális 

Garancia: 1 év 
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3) Dokumentum lyukasztás 
 Ellenőrizze le, hogy a kar a középső pozícióban van-e. A dokumentumokat 
arccal lefelé tegye a kiválasztott oldalra. Igazítsa az illesztékhez a lapokat a bal 
oldalon. A lapokat ütközésig betolva és megtartva nyomja le a kart. 
 

 
 

A lyukasztásnál a lapok sorrendjénél érdemes a hátsó borító lapot tenni legfelülre az 
alábbi tipp szerint. 

 

 

TIPP: 
 
A kiadványok akkor lesznek szépek, 
ha a spirálzárás összezárt sora a 
hátsó borító elé esik a kép szerint. 

 
Maximum 15 (80 g/m2) lapot lyukasszon egyszerre. 
Kérjük, tartsa a kezét középen, ha pedig két kézzel csinálja, akkor szimmetrikusan. 
 

 

A naptárlyukasztós verziónál: Ellenőrizze, hogy a naptárlyukasztás 
középen van-e a lapon. 

 
  

4) Dokumentum vastagság ellenőrzés 
 A helyes spirálvastagság meghatározásához használja a gép elején lévő 
vastagságmérőt. A megadott szám megadja a helyes méretet. 
 

 
 



A JBI Tri-O 34/JBI Tri-O 50 kezelési utasítása.                                                       4 

 

 

www.paperfox.hu 4. oldal 
 

5) Pozíció átszerelés a spirálzáráshoz 
A spirál zárásához nyissa le az első takaró részt. A dokumentumvastagság mérő 
segítségével meghatározott méret szerint állítsa be a megfelelő spirálhoz a recézett 
gombokkal a megfelelő távolságot. 

 
 

6) Dokumentum kötése, spirál zárása 
 
 Fűzze be a spirált a lyukakba. Helyezze be a kiadványt az ábrának 
megfelelően a gép záró részébe úgy, hogy a spirál nyitott oldala lefelé legyen. 
Nyomja le a kart, a távolabbi oldalon, majd emelje vissza. 
 

 
Kérjük, ellenőrizze a záródást az alábbi ábra segítségével: 

 

 
Megfelelő  alulzárt  felülzárt 

 
 

 

A naptárlyukasztós verziónál: A naptárakasztó behelyezése a 
függőlegese pozíció miatt nagyon nehéz. Ajánlunk hozzá valamilyen 
segédkampót, hogy az akasztó felfelé álljon az anyaggal együtt. 

 
A spirál bezárása után a hátsó fedőlapot fordítsa vissza a helyére, és a dokumentum 
kész is. A hurkok el lesznek rejtve a hátsó lap mögé. 
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7) Lyukasztótüske kikapcsolás, eltávolítás 
 
 Ha a dokumentumok lyukasztásánál a dokumentumok szélénél fél lyuk vagy 
töredéklyuk keletkezik, lehetőség van a lyukasztótüske kikapcsolására. 

1. Vegye le a tetőt 
2. Vegye le az ábra szerint a csavarokat és a kereszt rudat. 
3. Vegye ki a szükséges lyukasztótüskét (ha a szétszedés előtt papírt tesz alá, 

akkor a tüske még gyorsabban kivehető.) 
4. Szereljen vissza mindent? kereszt rudat, csavarokat, és a takaró fedelet. 

 

 
 

 

A naptárlyukasztós verziónál: A középső naptárakasztó kicsípő is 
eltávolítható a csavar kiszedésével. 

 
 

8) Tartalék elemek 
 

A Tri-O spirálozó gépek nagy teherbírásúak. Kérjük, ennek ellenére kerülje el a 
túlfeszítést, vagy erőltetést, mert a gép tönkremeneteléhez vezet. Ne lyukasszon 
egyszerre több lapot a megengedettnél. 
 
Mozgatólap cseréje: 
 

    
 
Távolítsa el mind a két oldalról a csavarokat. Húzza addig a fogantyút, hogy a 
mozgatólapot ki tudja venni. Tegye be az új mozgatólapot, majd helyezze vissza a 
csavarokat. 
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9) Alkatrész lista 

 

 


