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1) Figyelmeztetés 
 

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

b) A gép használata során ne hordjon ékszereket, nyakláncot, hosszú lelógó 
ruhát és a haját fogja össze a balesetveszély elkerülése érdekében. 

c) A gép csak zárt helyen (pl. irodákban, műhelyekben használható. 
d) A gép biztonsági berendezésekkel van felszerelve. A gép nem dolgozik, ha 

a teteje nyitva van, ha a papír nincs pozícióban és nem működik, ha a 
fémkapocs nincs a kapcsozó fejben. 

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. A gépet 

tilos vegyszerekkel vagy alkohollal tisztítani, mert megsérülhet a 
gumihenger felülete. 

l) Tilos a biztosítékok a megadottól eltérő biztosítékra való kicserélése. A 
biztosíték cseréjekor kapcsolja le a készüléket a hálózatról.  

m) Csak a mi kapcsunkat ajánljuk a gép használatához 
n) A gépet időről időre a lenti ábra alapján kenje meg. 

 
Eszközök és tartozékok a géphez 
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2) Műszaki adatok 
 

Súly: 39 kg 

Méretek: 480 x 500 x 280 

Gép méretek: 570 x 500 x 380 

Tápfeszültség: 230VAC / 50 Hz 

Kapocs méret: 26/6, 26/8 és 26/6 "omega" kapocs 

Maximális ívszám: 2-20 lap, 80 oldal (70 g/m2) 

Lapméret: min. A5, max. A3 

Irkaméret: min. A6, max. A4 

Kapocs távolság: 80mm vagy 180mm (átállítható) 

Tár kapacitás: 100 kapocs 

Üzemmódok: 1; Tűzés és hajtogatás 
2; Csak tűzés 

Indítási módok: 1; Manuális indítás nyomógombbal 
2; Automatikus indulás az ívek 
behelyezésekor 

Alapfelszereltség: 2 tűzőfej 
 

 
 

3) A gép leírása 
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4) Üzembe helyezés és beállítás 
Helyezze a gépet kicsomagolás után stabil sík felületre és helyezze fel a hátsó papír 
bevezető tálcát. A hálózatra csatlakoztatás után a gép azonnal üzemkész. Kapcsolja 
be a kezelő panelen található power gombbal. 
 

5) Hajtás és tűzés beállítása 
Füzet készítéshez hajtás vonalát állítsa középre és nyomjon meg 2 gombot az 1. 
ábra szerint. 
Amennyiben a füzetet csak tűzni akarja hajtás nélkül a 2 gombot a 2es ábra szerint 
állítsa be. 
Ha a füzetet csak hajtani akarja tűzés nélkül, akkor az 1. ábra szerint nyomja meg a 
két gombot, de a tűzőfejbe ne töltsön be kapcsot. 

 
 

6) Tűzőfej beállítása 
A BookletMac készüléket alaphelyzetben 2 tűzőfejjel szállítjuk, a tűzőfejek 
középpontjának távolsága 80 mm, így alkalmas a legtöbb füzet formátumhoz az  
A/6-os mérettől az A/4-es méretig. A füzeteket tűzheti 1, 2 vagy maximum 4 
tűzőfejjel. 
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7) A tűzőfej mozgatása / behelyezése 
 
Kövesse az alábbi lépéseket, ha a tűzőfejeket akarja beállítani, vagy mozgatni: 
 

A) Forgassa a biztonsági zárat az órajárásával ellenkezőleg az 1. pozícióba, 
majd kinyítja a tűzőfejet. Húzza ki a madzagot a foglalatból. 

B) Mozgassa el a tűzőfejet a megfelelő helyzetbe. 
C) Tegye biztosan bele a lyukba a tűzőfejet és tegye a lógó érintkezőt vissza a 

helyére és a „26” számú kapocs nyomót a képen látható módon a gép hátulja 
irányába. 

Fontos: 
Kerülje el a problémákat az üzemeltetés közben, a kapocsnyomó érintkezőjét 
mindenképp csatlakoztassa és a 26 számú alkatrészt megfelelően tegye hátra. 
A biztonsági zárat erősen zárja a tűzőfej felé. Máskülönben a tűzőfej kieshet az 
üzemeltetés alatt és a gépben komolyabb károk keletkezhetnek. 
 

 
 

Tippek a akadozó  kapcsok eltávolítás a tűzőfejből 
Ismételje a lépéseket a tűzőfej eltávolításáig a gépből, 
aztán használja az univerzális csavarkulcsot a 
kicsavarozáshoz a tűzőfejen a kép szerint. Mozgassa a 
akadozó kapcsot és tisztítsa ki. A csavart tekerje vissza 
a tűzőfejen, majd ismételje meg a visszahelyezési 
lépéseket 
 
 
Tippek a tartalék új kapocsnyomó behelyezése: 
A kapocsnyomót időnként gondoskodni kell, hogy 
termelékeny és egyenletesen tűzzön. Ha a tűzőkapocs 
akadozik, vagy a gép abnormális hangot ad ki, vagy 
karcol, akkor ellenőrizze a fej helyzetét és tegyen bele 
új kapocsnyomót. 
 
 

8) Kapocs betöltés 
1. Húzza a kapocs tartót visszafelé, amíg ki nem nyílik. 
2. Nyissa ki a kapocstartót 
3. Töltsön bele kapcsot 26/6 vagy 26/8 méretűt 
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4. Zárja be a fedelet, és nyomja vissza a fejbe, de ne hagyja a kapocstartó fedelét. 
pattintsa vissza, és ne törje össze a kapocs ragasztást. 

 
 

Tippek a rossz kapocs kiszedésére a gépből: 
Az univerzális csavarkulcs mágnese felével biztonságosan kiszedheti a gépből.  
 

9) A papír szélesség és magasság beállítása 
 

1. A papír méretének 
beállításához a gépre 
ragasztott skála segít. 
Állítsa addig, amíg meg 
nem egyezik a formátum. 
Biztosítsa az állást 
recézett csavarral. 

2. Helyezzen be papírt a 
baloldali oldalbeállítóhoz. 

3. Állítsa be a jobb oldali oldalbeállítót a papírhoz. Hagyjon 1 mm üres részt, hogy a 
papír jobban csússzon 

 
 A papír hosszúságát a beállítása a mellékelt ábrán 
látható. Nyissa ki a készülék tetejét, és a papír 
finombeállító gombbal állítsuk be a helye méretet. 
Aztán zárjuk vissza a tetőt és próbáljuk ki a hajtást 
manuálisan. 
A füzetnek a középvonalára essen a hajtás, ezt a 
finombeállító gombbal állíthatjuk be. 
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Illesszen a papír beadagoló tálcára 
íveket a bal és a jobb oldali 
papírilleszték közé. Állítsa be a 
merőlegességet. Nyomja meg manuál 
start gombot, és csak gombnyomásra 
indul el a gép. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha minden beállítást elvégzett és a termék megfelelő, akkor 
átkapcsolhat automata üzemmódba, Reset gombbal lenullázhatja 
a számlálót, és a terméket számolja a gép. 
2 másodpercenként lehet adagolni az íveket a beadagoló tálcán. 
 
maximum lapszám 16 ív 70g/m2 papírból, azaz 80 oldalas termék 
 
teljesítmény: 800 füzet/óra 
 
 

 

10) 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. 
 


