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1) Figyelmeztetés 
 

a) A Cyklos RPM-350 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 Cyklos RPM-350 perforálógép 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 Cyklos RPM-350 perforálógép 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. 350mm szélesség 

gép méret üzemkész állapot: hosszúság = 1.075 mm 
szélesség = 490 mm 
magasság = 380 mm 

gép méret szállítási méret: hosszúság = 535 mm 
szélesség = 490 mm 
magasság = 275 mm 

Papír súly automatikus adagolással: 80-180 g/m2 

Papír súly manuális adagolással: 180-250 g/m2 

súly 20,6 kg 

tápfeszültség: 220 V / 50Hz 

motor kapacitás: 50 W 

 
 

3) A gép leírása 
 A RPM-350 Elektromos perforálógép maximum 350 mm széles papírok 
megmunkálására alkalmas. 
A perforálógép könnyen kezelhető, alapfelszereltség 2 perforálókést tartalmaz, de a 
számuk bővíthető maximum 5-re. 
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1. Beadagoló asztal 
2. Kirakó asztal 
3. Első fedél 
4. Hátsó fedél 
5. Felső fedél 
6. Alsó fedél 
7. Kapcsoló 

            
  

4) Használat 
 

A) Előkészületek az üzembe helyezéshez 
 

 Olvassa el a használati útmutatót 

 A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet 
gyermek nem érheti el. 

 A hálózatba való csatlakoztatás után tilos a gépbe nyúlni. 

 Ellenőrizze a fő alkatrészeket és az elektromos vezeték épségét. 

 Ha a gép működése közben beragad vagy megakad, álljon meg a munkával 
és ellenőrizze a technikai beállításokat. 

 

B) Bekapcsolás (7) 
 
Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz Indítsa be a gépet a kapcsolóval 
(7). A vörös LED jelzi a bekapcsolt állapotot. 
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C) Adagoló tálca beállítás (1) 
 
Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz Indítsa be a gépet a kapcsolóval 
(7). A vörös LED jelzi a bekapcsolt állapotot. 
 
A beadagoló tálca beállítása: Billentse a beadagoló tálcát a legalsó pozícióba és a 
kis kar (20) rögzítse a végpozícióban. Állítsa be a perforálandó anyag méreteihez az 
oldalillesztékeket (21) és rögzítse azokat a tálca alján lévő rögzítő csavarokkal (23). 
Próbálja a perforálandó anyagot a  tálca közepére helyezni. A lap közepe a középső 
gumihengerhez essen. Az illesztékek pontos beállítását segíti a csavar (25). 
Keresztirányú beállítást segít +/- 5 mm eltérés esetén. 
A függőlegesség beállítását segíti a (26) csavar. Az állítás helyzetét ellenőrizheti a + 
jelzésű kivágásban. 
Hosszabb anyagok beadagolását az asztal hosszabbító (22) segíti. 
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D) Kirakóasztal beállítás (1) 
 
A kirakóasztalhoz (2) 2 db mágnese illeszték tartozik, melyet oda helyez, ahova 
szükséges. Nagyobb méretű anyagokhoz használja a hidat (29) 
A meghosszabbítással elkerülhetjük az anyag sérülését. 

 
E) A perforálókések beállítása és cseréje  
 
Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló gombbal (7), és nyissa fel a fedelet (5). 
Lazítsa ki a beállító csavarokat minden szerszámon (35,34) az alsó (31) a felső (30) 
tengelyen. Lazítsa ki az ívlehúzók csavarját is (33) a tengelyen (32) és  hajtsa le 
azokat úgy, hogy a szerszámok huzzáférhetőek legyenek. A könnyebb kezelhetőség 
érdekében akár teljesen el is távolíthatja az ívlehúzókat. Lazítsa ki a távtartó gyűrűk 
(38) csavarjait és tolja a tengelyt a kapcsoló felőli oldal irányába (jobbra). Távolítsa el 
ill. helyezze fel a perforáló körkéseket szükség szerint, majd tolja vissza a tengelyt 
úgy, hogy a kis csapok a csapágy hornyaiba illeszkedjenek (39). A távtartó gyűrű 
(39) rögzítő csavarjainak meghúzása előtt ellenőrizze, hogy a perforáló szerszámok 
a megfelelő elrendezésben legyenek, az „A” ábra szerint. Húzzon meg minden 
rögzítőcsavart úgy, hogy a szerszámok az „A” ábra szerint sík felületükkel 
érintkezzenek. Az ívvezető görgőket (36, 37) lehetőség szerint úgy helyezze el, hogy 
azok az ívek széle közelében legyenek. Az ívlehúzókat a B és C ábrák szerint állítsa 
be és rögzítse. 
Az ívlehúzók nem érintkezhetnek a gép forgó alkatrészeivel!  
A gép bekapcsolása előtt ellenőrzésképpen fordítsa el felső tengelyt és győződjön 
meg arról,hogy a gép nem károsodik a motor elindításakor.  
A gépre maximum 5 perforáló garnitúra (40) szerelhető fel. 
 
Figyelem: A fogazott perforáló szerszámokat mindig a felső tengelyre (30) szerelje. 
Úgy szerelje fel a fogazott szerszámokat (34, 35 hogy azok az ív közepétől kifelé, az 
ábra szerint tükörfordított irányban álljanak. A fogazott perforáló kések ellendarabjai, 
mindig a késeknek megfelelő irányban álljanak.  Az ívvezető görgőket mindig az ívek 
széléhez, egymáshoz viszonyítva tükörfordított állásban szerelje fel. Ha a 
perforálás(ok) csak az ív egyik szélén történnek, akkor az ívvezető görgőt az ív 
másik oldalán a középvonaltól legtávolabbi perforálás középvonaltól viszonyított 
távolságra, de a középvonaltól az ellenkező irányba (tükörképként) helyezze el. 
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F) A fedél leszerelése (3,4)  
 
Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló gombbal (7), a munka befejezése után. 
Húzza ki az elektromos hálózatból a készüléket. A fedelet csak szakképzett 
munkavállaló szerelje le. A készülék fedeleinek üzem közben rajta kell lennie. 
Megjegyzés: Csak akkor vegye le a fedelet, ha a bordás szíjat szeretné kicserélni, 
különben bízza a javítást szakemberre. 
 

G) a szeparátor nyomásának beállítása 
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A szeparátor nyomása a keréken ( C ) a beadagoló tengelyen kell állítani a biztonság 
érdekében (1) 
Forgassa a kereket az óramutató járásával megegyező irányban, és nyomja le a 
szeparátort. Ha vastagabb az anyag akkor kevésbé nyomja le a szeparátort. 
 

5) Hibaelhárítás 
 
A gép nem indul el, de a piros lámpa világít: 
Nézze meg, hogy a fedél (5) jól le van-e zárva, és az anyag hozzáér-e az 
érzékelőhöz. 
A papír meggyűrődik a gépben: 
Nyissa ki a fedelet (5) és mozgassa meg a papírt a gépben. Győződjön meg róla, 
hogy a görgő szabadon tud-e forogni, és hogy a (A) szerinti helyzetben áll-e. 
Több lapot adagol be egyszerre: 
Állítsa be a szeparátor nyomását (B) és használja a beállító kereket (C). 
A perforálás széle és a kés elkopott: 
Ellenőrizze, hogy a kés éles-e és állítsa a két eszköz közötti távolságot. A két 
szerszámnak érintkeznie kell egymással nem a levágott oldalon. Lásd az A képet. 
A gép elakad: 
Ellenőrizze a mozgó alkatrészeket a fedél alatt (5). Ellenőrizze a kés élességét és 
beállításait. 
 

 

6) Karbantartás 
 
 A gépet havonta egyszer kell tisztítani (por és egyéb szennyeződések esetén), 
koncentrálva a gép belsejére, különösen a motor környékére. 

7) A fedél eltávolítása 
 
 A gépet csak szakképzett személy szerelheti szét, a hálózatról történő 
lecsatlakoztatás után.  

8) 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. 
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