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1) Figyelmeztetés 
 

a) A biegelő- perforálógép csak a megadott jellemzőkkel rendelkező papírok 
és kartonok biegelésére alkalmas. 

b) A gép csak papír perforálására alkalmas. 
c) A gép csak zárt helyen (pl. irodákban, műhelyekben használható. 
d) A gép használata a szabadban tilos. 
e) Tilos a gép használata sérült elektromos kábellel. 
f) Tilos a gép használata, ha az szokatlan hangot hallat. 
g) Tilos a gépet a megadott tápfeszültségtől eltérő feszültséggel üzemeltetni. 
h) Olvassa végig a kezelési utasítást a gép bekapcsolása előtt. 
i) A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet 

gyermek nem érheti el. 
j) A hálózatba való csatlakoztatás után tilos a gépbe nyúlni. 
k) Tisztításkor a gép kikapcsolása után kapcsolja azt le a hálózatról. 
l) Tilos a biztosítékok a megadottól eltérő biztosítékra való kicserélése. A 

biztosíték cseréjekor kapcsolja le a készüléket a hálózatról.  

2) Műszaki adatok 
 

Papír méret A3, A4, A5, max. 450mm szélesség 

Gép méret hosszúság = 700 mm 
szélesség = 740 mm 
magasság = 400 mm 

Nettó súly: 52,5 kg 

Bruttó súly: 56 kg 

Papír súly biegeléskor 1,3mm horony: 160 – 250 g/m2 
1,6mm horony: 250–400g/m2 

Papír súly perforáláskor maximum 250 g / m2 

Minimális távolság a biegelések között 2 mm 

Biegelések maximális száma 15 

Programok maximális száma 5 

Maximális sebesség 2000 db A4-es ív óránként 

Tápfeszültség 230 V / 50Hz 

Teljesítményfelvétel 200W 

Tápáram  2A 

Biztosíték T3, 15A, 250V 
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3) A gép leírása 
 

 
 

1. Első asztal 
2. Hátsó asztal 
3. Fix vezetőléc 
4. Mozgatható vezetőléc 
5. Rögzítő csavar 
6. Kijelző 
7. LED 
8. STOP gomb 
9. Biegelőléc 
10. Felső fedél 

11. Kiegyenlítő szalagok 
12. Mágneses ütköző 
13. Főkapcsoló 
14. Leszorító 
15. Felső léc 
16. Csavar 
17. Nyomótengely 
18. Nyomótengely 

befogatása 
19. Állítócsavar 
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A GPM-450SA Elektromos biegelő- perforálógép maximum 450mm széles papírok 
és kartonok megmunkálására alkalmas. 
A biegelés a papír vagy karton félbehajtását segíti. A perforálás a penge egyszerű 
cseréjével és a biegelőléc (9) elfordításával történik, minden további beállítás nélkül. 
A hulladék nélküli perforálás könnyű téphetőséget biztosít  
 

4) Üzembe helyezés és beállítás 
 Helyezze a gépet kicsomagolás után stabil sík felületre és helyezze fel a hátsó 
asztalt (2). A hálózatra csatlakoztatás után a gép azonnal üzemkész és a kijelző (6) 
világít. Ha a felső fedél (10) felemelt helyzetben van, vagy ha a hátsó asztal (2) nincs 
a helyén, a gép automatikusan kikapcsolódik és a LED (7) vörös színnel világít. 
 

 
A gép gyárilag biegelésre van beállítva.  Perforáláshoz a biegelő szerszámot 
perforáló szerszámra kell cserélni a mellékelt gumis befogatóval. 
Legelőször a hálózati csatlakozót ki kell húzni a hálózatból és a felső fedelet (8)  fel 
kell emelni. Ezután a nyomótengely befogatóján (18) lévő imbusz csavarokat el kell 
távolítani. A nyomótengely (17) ezután eltávolítható és az 5 imbusz csavar (16) 
kiszerelhető. Perforáláskor a biegelőléc (9) elfordítása is szükséges. Mielőtt 
meghúzza a késrögzítő csavarokat, nyomja felfelé a kést, és ellenőrizze, hogy a kés 
felső széle teljes szélességében a támasztórészhez ér. Ezután húzza meg a 
csavarokat (16). 
Szerelje ezután vissza a nyomótengelyt (17) és befogatását eredeti helyzetébe. 
(Figyelje az „L” – bal és az „R” – jobb jeleket.) 
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5) A gép beállítása az érintőképernyő segítségével 

 
A nyelv kiválasztása 
 
A hálózati kapcsoló (13) bekapcsolását követően a kijelző a főmenüt mutatja. 

 
A bal felső sarokban egy rejtett ikon található (a képen sárga pont jelöli), melyet 
lenyomva a nyelv menü látható. 
 

 
Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg a <return> gombot. 
 
A számláló alaphelyzetbe állítása 
 
A számláló alaphelyzetbe állításához a következőképpen járjon el. Nyomja meg a 
kék „nr” számot, amely a legutóbb áteresztett ívek száma. Nyomja meg a „0” számot 
és az <ENTER> gombot. Ekkor a program visszatér az előző menübe és a számláló 
nullát jelez. 
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A biegelési/perforálási mennyiség beállítása 
 
Nyomja meg a „Segments” gombot és a következő menü válik láthatóvá: 
 
 

 
 
A „Number of segments” ikon lenyomásával megjelenik egy billentyűzet. A kívánt 
biegelés/perforálás száma a gombok lenyomásával beállítható. A program maximum 
15 szegmens beállítását teszi lehetővé. Nyomja le az <ENTER> gombot és a 
beállítás megtörténik.  
 
A szegmensek (biegelési/perforálási helyek) beállítása. 
 
A szegmensek helye a papír szélétől mért távolságuk. A <seg+> és a <seg-> 
gombokkal kiválasztható a kívánt szegmens. Válassza ki az 1. szegmenst és a 
<length> (hosszúság) ikont. Ekkor megjelenik a billentyűzet, ahol beállíthatja a kívánt 
távolságot a lap szélétől. Választását az <ENTER> gomb lenyomásával 
véglegesítheti. Végezze el a fenti műveletet a többi szegmensre is. Miután 
valamennyi szegmenst beállított, válassza a <RETURN> gombot és a gép máris 
üzemkész. 
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A programok mentése és betöltése 
 
A gép 5 program rögzítését teszi lehetővé. 
Állítsa be a szegmenseket az előző bekezdés szerint. A <RETURN> gomb 
lenyomása után a <Save> (mentés) opció választható. 

 
 
A <prg+> és a <prg-> gombokkal válassza ki azt a számot, amivel jelölni kívánja az 
elmentett programot, majd nyomja meg a <Save> ikont. Mentés után a <Return> 
gombbal térhet vissza az előző menübe.  
 
Figyelmeztetés 
 
A kijelző az utoljára mentett program számát jelzi ki. A felhasználó ezt felülírhatja 
anélkül, hogy elmentené azt. Ekkor a kijelző a legutóbb betöltött program számát jelzi 
ki. A gép ki és bekapcsolása után a mentett program szerint dolgozik és az el nem 
mentett program elvész. 
 
A gép indítása 
 
Dolgozhat egy már elmentett program szerint vagy beállíthat egy feladatot. Elsőként 
az állítható vezetőlécet (4) állítsa be a papír mérete szerint és rögzítse a rögzítő 
csavarral (5). A vezetőlécek közt használhat kiegyenlítő mágneses szalagokat (11) 
melyek a papír begyűrődését hivatottak megakadályozni. A kirakóasztal mágneses 
ütközőjét (12) állítsa be a papír mérete szerint. Nyomja meg a <Start> ikont. Ekkor a 
LED zöld fénnyel világít és <Stop> ikon tűnik fel a kijelzőn. 
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Ekkor megkezdheti az ívek gépbe továbbítását. Fontos, hogy ezt pontosan végezze. 
Akkor helyezze csak be a következő ívet, ha a LED ismét zöld színnel világít. A gép 
a <Stop> ikon lenyomásával bármikor leállítható. Vészhelyzetben a piros Stop 
gombot is használhatja erre a célra. 
 
Próba biegelés és <Move> gomb 
 
Szerszámcserekor egy próba biegelés szükséges a kés beállításához.  A <Move> 
ikon aktiválásakor az alábbi menü válik láthatóvá. 
 

 
 
Az <1 turn> ikon lenyomásakor egy próba biegelés történik. Ha a biegelés/perforálás 
mélysége nem egyenletes a teljes szélességben, akkor az a felső léc (15) 
beállításával korrigálható. Ez a beállító csavarok (19) segítségével történhet. A 
csavarok állítása fokozatosan, 1/6 fordulatonként történjen és a megfelelő beállítás 
után biztosítsa a csavart az anyával. 
A <Forward> (előre) és a <Backward> (hátra) ikonok a gépbe szorult ívek kivételét 
segítik.  
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<Service> ikon 
Rejtett ikon a jobb felső sarokban, a szerviz számára. Ehhez az ikonhoz való 
hozzáféréshez jelszó megadása szükséges. 
 

 
 

6) Hibaelhárítás 

 
a) A biegelés/perforálás megakad 
Ez a probléma a felső léc (12) állításakor fordulhat elő. Ekkor az állítócsavarok (19) 
állítása szükséges.  
 
b) Beszorult papír 
Ha a papír beszorult vagy sérült, a gépet azonnal meg kell állítani a <Stop> gombbal 
(14). A gép leállása után nyomja meg a <Move> (mozgatás) ikont. A papír 
eltávolítása előtt végezzen egy biegelést/perforálást az <1 turn> ikonnal, majd a 
<Forward> (előre) és <Backward> (hátra) gombok használatával távolítsa el a papírt.  
 
 

7) Megsemmisítés 
 
 Életciklusa végén tilos a gépet a háztartási hulladékba helyezni. Szét kell 
szedni, fém- elektromos- és műanyag alkatrészekre, és azokat megfelelő módon kell 
megsemmisíteni. A gép néhány alkatrésze egészségre ártalmas anyagokat 
tartalmaz. 
 


