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1. Biztonsági útmutató 

A gépen megjelenő biztonsági szimbólumok:


Figyelem! 
Ez az alkatrész sérülést okozhat ha leejtik.


 
Figyelmeztetés 
A személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az ujjait.




Biztonsági Információ: 

    




 

Vészleállító gomb


Figyelem 
A sérülések elkerülése érdekében ne emelje meg a gépet a 
kirakóasztalnál fogva.


Viseljen biztonságos ruházatot 
Kössön le minden laza ruházatot vagy hosszú hajat a gép 
használata közben. Viseljen biztonságos lábbelit.


Tartsa a biztonsági feliratokat tisztán 
Tartsa a biztonsági feliratokat tisztán és ne távolítsa azokat 
el a gépről.


 



 
 
 

Készüljön fel vészhelyzetre 
Tartsa az elsősegély csomagot és a tűzoltó készüléket a gép 
közelében.


Tájékoztassa a munkavégzőket 
Ismertesse a munkavégzőkkel a gép biztonságos 
működtetését. Használat előtt győződjön meg a gép megfelelő 
állapotáról.


Tartsa a kezelési utasítást a gép közelében 
A kezelési utasítás a gép fontos része, tartsa azt elérhető 
helyen.



2. A gép kicsomagolása és üzembehelyezése 

2.1. Gép kicsomagolása 

A gép vízhatlan csomagolásban, faládában kerül kiszállításra. 

2.1.1 A gép kicsomagolásához: 

- Csavarozza le a faláda fedelét 
- Távolítsa el a láda oldalait 
- Vágja le a védőfedelet 
- Távolítsa el a négy csavart, melyek a gépet a rögzítő elemekhez rögzítik 
- Távolítsa el a rögzítő elemeket 
- A gép most a kerekein áll 

2.1.2 Távolítsa el a négy acélbilincset 

2.1.3 Csavarozza le mindkét háromszög alakú faütközőt a gép elejéről 

2.1.4 Helyezze a láda egyik oldalát a háromszög alakú faütközőkre, így készítsen a 
kirakáshoz felületet 

2.1.5 Engedje le a gépet lassan, hirtelen mozdulatok nélkül a lejtős felületen 

2.1.6 Helyezze a gépet a kívánt helyre. (Bővebb leírás a 2.2 részben) 

2.1.7 Csatlakoztassa a gépet a hálózatra, majd kapcsolja azt be. 
 

Figyelem! 
A gépet csak min. 16A földelt csatlakozóhoz csatlakoztassa. 



3. Üzembehelyezés és használat 

3.1 A gép bekapcsolása 

Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval. 

3.2 Lukasztási forma 

Ellenőrizze, hogy a kívánt lyukasztási mintához való szerszám van-e a gépben. (2. ábra) 
Ha nem megfelelő a szerszám, akkor a 3.10 “Szerszámcsere” fejezetben leírtak szerint 
járjon el. 

1. ábra

Főkapcsoló

Hálózati csatlakozó

2. ábra



3.3 A papírméret beállítása 

Állítsa be a két papírvezetőt az ívszélességhez a kézikerék segítségével a 3. ábra szerint. 

3.4 A szeparátor üzemmód beállítása 

Kiinduló helyzetben (a csőr hátul) használja a 2-es imbusz kulcsot. Csavarja le a 
támasztékot, és mozgassa jobbra a szeparátor kiválasztásához, vagy balra, ha csak a 
csőrt használja. A működés végén húzza meg újra a támasztékot (lásd a 3.a ábrát). 
 

3.5 Lyukasztás kezdete: A kezdőképernyő 

A lyukasztás megkezdéséhez nyomja meg a képernyőn az “Auto” majd a “RUN” 
gombokat. 

Megjegyzés: Tartsa a “RUN” gombot lenyomva, amíg a berakóasztal teljesen fel nem 
emelkedik. 

3. ábra

Kézikerék

2-es imbusz kulcs

Támaszték

3.a ábra



3.6 Indítás utáni beállítások 

3.6.1 Nyomja meg az “Adjust” (állítás) gombot. 
Megjegyzés: Várja meg amíg a berakóasztal felemelkedik. 

3.6.2 A gép a lassabb beállítási üzemmódot veszi fel. 

3.6.3 A következő ütemnél az ív a beállítási pozícióban áll meg. 

3.6.4 Lazítsa ki az elfordítható fogantyút (5. és 6. ábra), és kézzel állítsa be a hátsó 
ütközőt (5. és 7. ábra) a papír hátoldalához. 

3.6.5 Állítsa be az oldalsó illesztékeket a kézikerékkel (3. ábra). 

A Beállítások módból való kilépéshez tartsa lenyomva a Start gombot 2 másodpercig. Az 
ívek a gépbe kerülnek. 

Megjegyzés: A lyukak a lapok alján lesznek. Végezzen egy próbalyukasztást, és 
ellenőrizze a kilyukasztott lyukak központosítását a folyamatos futás megkezdése előtt. Ha 
a központosítás nem megfelelő, lásd a 3.9 fejezetet. 

Az Adjust Mode (Beállítás) üzemmódhoz csak egy adagot tegyen az adagolóra (hogy 
elkerülje a következő köteg lyukasztását). 

3.7 A lyukasztás leállítása 

A lyukasztás leállításához nyomja meg a “Stop” gombot a képernyőn. 

P. n°6

P. n°7

Hátsó 
ütköző

 fogantyú

6. ábra

7. ábra

5. ábra



3.8 Vészleállítás 

Veszély esetén a gépet a piros gombbal állíthatja le. 

Üzenet: 

 v.   v.  

3.9 A lyukaszott ívek elvétele 
Nyomja meg a “Feeder” gombot a kirakóasztal leengedéséhez. 

 

3.10 Szerszámcsere 

3.10.1 Távolítsa el az íveket a berakóasztalról és győződjön meg róla, hogy nincs papír a 
gépben. 

3.10.2 Nyomja meg a “Tool changing” (szerszámcsere) gombot a gépen és az 
automatikusan lehetővé teszi a szerszámcserét. 

 

3.10.3 Nyissa ki a jobb oldali fedelet a fogantyúval, és lazítsa ki a szerszámot a gép 
belsejében lévő bal oldalon található kilincs meghúzásával, amikor a szerszámot a 
fogantyúnál fogva eltávolítja. 

3.10.4 Helyezze a szerszámot a gép alsó részén található szerszámtároló helyre. 

3.10.5 Válasszon ki egy új szerszámot, és helyezze a gépbe. 

3.10.6 Reteszelje a szerszámot a kilinccsel. 

3.10.7 Ellenőrizze, hogy a referenciajel megfelelő helyzetben van-e, és zárja le a fedelet. 

Vészleállító gomb



Mindig kövesse ezt az eljárást szerszámcserekor. Az hibás szerszámcsere 
komoly károkat okozhat a szerszámban és a gépben. 

Megjegyzés: A szerszám típusának megváltoztatásához helyezze a gépet alacsony 
helyzetbe, nyissa ki a szerszám fedelét, vegye ki a szerszámot, nyomja meg a képernyőn 
a „Szerszámcsere” gombot, 7 szerszámtípus lehetséges. 

 

Figyelmeztető üzenetek: 
- a lyukasztószerszám élesítéséhez 500 000 ciklusonként 
- a lyukasztószerszám megkenéséhez 20 000 ciklusonként 
(Nyomja meg a RESET gombot a számláló nullázásához élezés vagy kenés után) 

3.11 A lyukak központosítása 

A szerszám a gépben két pozícióban is rögzíthető. 

- Páros számú lyuk esetére (12. ábra) 
- és páratlan számú lyuk esetére. (13. ábra) 

3.12 Papírelakadás: “Paper jam” felirat megjelenése 

3.12.1 Ha a papírharapás beszorult a kocsiszerkezetbe: 
- nyissa ki a felső fedelet 
- emelje fel a felső lapos szíjakat a fogantyú segítségével 
- kézzel távolítsa el beszorult íveket 

1 : wire-o 3 :1 
2 : wire-o 2 :1 
3 : spirál 4x5 
4 : spirál 4x6 
5 : műanyag  
6 : cust 1 
7 : cust 2

12. ábra

13. ábra



3.12.2. Ha a papírköteg elakadt a szerszámban: 
- nyomja meg a „Stop” gombot a képernyőn, hogy kioldja a tűket a papírkötegből (a felső 
fedelet le kell zárni) 
- nyissa ki a felső fedelet 
- emelje fel a felső laposszíjakat a fekete fogantyú segítségével 
- kézzel távolítsa el a papírköteget 

 

Ügyeljen a papír tárolására! A hőmérséklet változás miatt a papír zsugorodhat. 



4. Karbantartás, hibaelhárítás 

4.1 Karbantartás 

Bár csak korlátozott karbantartásra van szükség, ez elengedhetetlen a folyamatos 
biztonságos és jó gépteljesítmény biztosításához. 

Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt a személyi biztonság érdekében 
kapcsolja ki és válassza le a gépet az elektromos hálózatról. 

4.1.1 Napi karbantartás 

Ellenőrizze, hogy a konfettitálca megtelt-e – amikor megjelenik a „check confettibox full”  
üzenet, ürítse ki a konfettidobozt, vagy tisztítsa meg az érzékelőt és/vagy annak reflektorát 
(a konfettidoboz tetején található). 
Megjegyzés: ez az üzenet megakadályozza a gép üzemét. 

Az ürítéshez: 
húzza maga felé a konfettitálcát 
ürítse ki a tálcát 
helyezze vissza, miközben gondoskodik arról, hogy teljesen visszaszoruljon a helyére. 

4.1.2 Heti karbantartás 

4.1.2.1 Puha ruhával tisztítsa meg a gépet. 

4.1.2.2 Tisztítsa meg a szerszám alatt található cellás reflektort egy száraz, szöszmentes 
ruhával: 
Először bontsa ki az eszközt (lásd: 3.10  Eszközcsere ) 
Tisztítsa meg az adagoló tolómechanizmus sínje alatt található cella reflektort. 

4.1.3 Éves karbantartás 
(kb 500 000 ütem után - lásd a szerszámszámlálót) 

Hívja fel a JBI értékesítés utáni osztályát egy általános felújításért. 

1. megjegyzés: Ha az Ön szerszáma eléri az 500 000 löketet, vagy ha a perforációk nem 
felelnek meg minőségi követelményeinek, kérjük, forduljon hozzánk, hogy élesítsük vagy 
diagnosztizáljuk a szerszám állapotát. 

2. megjegyzés: Ne felejtse el rendszeresen megkenni a lyukasztószerszámot a jobb 
működés és élettartam érdekében. 

VIGYÁZAT 
Minden karbantartási munkát felhatalmazott személyzetnek, például karbantartó- vagy 
szervizmérnöknek vagy szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 



4.2 Hibaelhárítás 

Hiba esetén csatlakoztassa le a gépet a hálózatról. 

4.2.1 Bekapcsolás után a képernyő sötét marad 
Oka: 
- Nincs tápfeszültség 
- Kiégett biztosíték 
Elhárítás: 
- Ellenőrizze a csatlakozást 
- Ellenőrizze a kábelt 
- Hívjon szakembert 

4.2.2 A gép nem indul, hibaüzenet: “cover open” (fedél nyitva) v. “Emergency stop button” 
(Vészleállító gomb) 
Oka: 
- A vészgomb lenyomva 
- Fedél nyitva 
- Szerszám hiánya v. pontatlan behelyezése 
Elhárítás: 
- Fordítsa el a vészgomb fejét 
- Zárja le a fedelet 
- Helyezze be megfelelően a szerszámot 

4.2.3 A gép nem indul, de nincs hibaüzenet 
Oka: 
- A PLC nincs “RUN” módbab 
- Nincs 24V-os tápfesz. 
Elhárítás: 
- Hívjon szakembert 

4.2.4 “Check tool jam” hibaüzenet 
Oka: 
- Papír beszorulás 
Elhárítás: 
- Ellenőrizze, hogy nem maradt-e papír a szerszámban v. máshol a gépben. Nyomja le a 

“Cycle stop” (ciklus leállítás) gombot és távolítsa el a beszorult íveket. 
- Szükség esetén tisztítsa meg az érzékelőt és a reflektorát 

4.2.5 “Confetti box full” hibaüzenet 
Oka: 
- A konfetti doboz megtelt 
- Az érzékelő meghibásodott 
Elhárítás: 
- Ürítse ki a konfetti dobozt 
- Szükség esetén tisztítsa meg az érzékelőt és a reflektorát 



Megjegyzés: Ezeket a műveleteket csak akkor végezze el, ha a gép ki van kapcsolva egy 
várakozási idő után (a kondenzátorok kisütéséhez), és csak arra felhatalmazott 
személyzet, például karbantartó vagy szervizmérnök, vagy szakképzett villanyszerelő 
végezheti. 

Cserealkatrészekkel kapcsolatban hívja a vevőszolgálatot. 

Figyelmeztetés: Kerülje el bármely alkatrész erőszakos mozgását. 
Ne folytassa a működést, ha a hiba továbbra is fennáll: forduljon a vevőszolgálathoz. 
Szigorúan tartsa be a biztosítékok értékét. 



5. Műszaki adatok 

Lyukasztógépe nagyon magas specifikáció szerint készült. A részletek ebben a részben 
láthatók. Ezeket az előírásokat mindenkor szigorúan be kell tartani. 

5.1 Általános adatok 

Modell: DocuPunch® PLUS 

A gép mérete: 720 x 1250 x 1150 mm (28” x 49” x 45”) 

Csomagolási méretek: 1120 x 1560 x 1450 mm (44” x 61” x 57”) 

Nettó tömeg: 220 kg (485 font) 

Bruttó tömeg: 340 kg (750 font) 

5.2 A gép teljesítménye 

A gép sebessége: 50/60/75 ütem percenként 

Munkamódok : Csak csőr : normál munkához (normál papír) 
Csőr szeparátorral: nehéz munka (kártyával) 

Gyártási sebesség: A lyukasztott papír méretétől és készletétől függ, de kisebb lesz, mint a 
maximális ciklussebesség. 

Szerszámváltó mód: Kézi üzemmód 
és Idő Körülbelül 45 másodperc 

Formátumváltó mód: Kézi mód 
és Idő Kevesebb, mint 1 perc 

Maximális vastagság 
Lyukasztás*: 0,4 mm-től 1 mm-ig (azaz körülbelül 7 lap 80 g/m²). 

Maximális átmérő 
Lyukasztás: 8 mm 

Adagoló kapacitása: 5 dörzsölő (250 mm / 10”) 
Fogadási kapacitás: 5 dörzsölő (250 mm / 10”) 
Papír súlya*: 80-250 g/m2 

Lapméretek*: Minimum: 138 x 138 mm 
5½” x 5½” 

Maximum: 330 x 300 mm 
13” x 12” 



Lapok regisztervágással: 

Minimális magasság: 9 mm 
Az egyes indexkártyák közötti lapok méretének meg kell egyeznie a fül alapjával (X), és 
ugyanolyan hosszúságúnak (Y) kell lennie a lyukasztandó útmutatónak vagy 
indexalapnak. 

Acetátlapok: Csak nem statikus, legalább 10 lappal átlapolt változatok (sima másolópapír) 

Elektromos adatok 

Tápellátás: 200-240 Vac 
Egyfázisú 50/+60Hz földeléssel 

Szükséges teljesítmény: 1,2 kW 

Szükséges teljesítménysűrűség: 16A 

Zajszint: 73 dB(A) 

* Az eltérő papírspecifikációk kis mértékben befolyásolhatják a megadott értékeket. 



6.1 Lyukasztógép eladása vagy átruházása 

Ha eladja vagy átadja lyukasztógépét, gondoskodnia kell arról, hogy a gép működőképes 
legyen, és hogy a címkék és a jelen kézikönyv olvasható állapotban legyenek. Ennek 
elmulasztása azt eredményezheti, hogy Ön lesz a felelős, akinek eladja vagy átadja a 
lyukasztógépet, ha az személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz. 

6.2 A Lyukasztógép ártalmatlanítása 

Ha kidobja a lyukasztógépet, az alábbiak szerint semmisítse meg, mielőtt kidobná: 

Távolítsa el a lyukasztószerszámot 

Távolítsa el az elektromos modul szerelvényt. 

Távolítsa el a konfettitálcát. 

Vágja el az összekötő kábeleket. 

Távolítsa el a frekvenciaváltót és az elektromos egység PLC-jét. 

6.2.6 A lyukasztószerszámot, az elektromos szerelvényt, a konfettitálcát, az összekötő 
kábeleket, a frekvenciaváltót és a PLC-t a gép többi részétől külön helyen dobja el. 



EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Name of the Manufacturer or Supplier : JAMES BURN INTERNATIONAL SA 

Address     : 67 rue du Docteur Blaizot, BP 134 
Postcode     : 61304 L’Aigle CEDEX, France 

Description of Product    : Automatic Punching Machine 
Name, type or model   : DocuPunch PLUS 
        

Serial No.     : ………………………………. 

Standards used, including number, title, issue date and other relevant documentation : 

IEC/EN60204-1  2006 Safety of machinery -electrical equipment of machine 
CSA C22.2 N°14/UL508 2013 Safety of machinery -electrical equipment of machine 
IEC/EN/CSA/UL: 60950-1 2010 Safety of information technology equipment,    
    including electrical business equipment. 
EN / ISO13857  2008 Safety distance 
EN / ISO12100-1  2004 Safety of machinery -Analysis- 
EN / ISO12100-2  2004 Safety of machinery -Estimate- 
EN / ISO13850  2008 Equipment of Emergency stop 
EN61000-6-3   2002 Emission of electronic disturbances 
EN61000-6-1   2001 Immunity to electromagnetic disturbances 

Place of issue :     L’AIGLE (61) 

Name of authorised representative :   Guy VATOME 

Position of authorised representative :  President JBI SAS 
Is the authorised representative to constitute the technical records. 

I declare, as the authorised representative, that the above information in relation to the supply/
manufacture of this product complies with all the essential health and safety requirements of the 
EC Machinery Directive 2006/42/CE and EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 
2014/35/EU as amended and with the national laws and regulations adopting this Directive. 

Signature of authorised representative : 

       President JBI SAS 
Date : 12.10.2021. 


	Kezelési utasítás

