
NÁVOD K OBSLUZE

Zaoblovaè rohù 
DIAMOND 1



Úvod

Varování
- Zaoblovaè  je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 C do +40 C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech  a je urèen pouze k  úèelùm,  
   které  jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláštì to, kde by mohlo dojít k poškození nebo znièení stroje, popøípadì 
   poranìní osob.

Instalace
- Vyjmìte zaoblovaè  z krabice a odstraòte z nìho pøepravní tìlesa.
- Zaoblovaè  umístìte na pevný podstavec, který zaruèuje pohodlnou obsluhu.

Blahopøejeme Vám k zakoupení zaoblovaèe rohù Diamond 1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali 
správnì.  Tento typ zaoblovaèe je profesionálním zaøízením s dlouhou životností, je urèen pro zaoblení
až 100 listù A4/80 g papíru najednou. Je standardnì vybaven  øeznou jednotkou o polomìru zaoblení
6 mm a boèním dorazem. Dále lze dovybavit øeznými jednotkami: polomìr zaoblení 3,5 mm,10 mm,
kulatý otvor o prùmìru 6 mm , výsek na kalendáøový háèek o prùmìru 21 mm.  



Návod k obsluze

 1. horní vodící lišty                                                                              
 2. boèní vodící lišty                                                         
 3. ovládací páka                                         
 4. šroub øezné jednotky                             
 5. šroub vodících lišt                             
 6. zásobník na papírový odpad                                                                     
 7. plastová podložka                     
 8. zásobník na pøíslušenství
 9. øezná jednotka  
10. vodící lišta "L" 
11. pracovní plocha

Øezné jednotky pro Diamond 1

1. Pøesuòte ovládací páku (3) do vertikální polohy.

2. Ovìøte, zda øezná jednotka v zaoblovaèi odpovídá požadovanému polomìru zaoblení. Jestliže
    neodpovídá,vymìòte øeznou jednotku za správnou: 
   A)  pomocí imbusového klíèe (ze zásobníku na pøíslušenství) uvolnìte 2 šrouby øezné jednotky(4) 
         a vytáhnìte ji
   B)  nasuòte novou øeznou jednotku
   C)  pøesuòte ovládací páku do horizontální polohy a vložením imbusového klíèe do otvoru 
         nad øeznou jednotkou zablokujte ovládací páku ve spodní poloze
   D) dotáhnìte šrouby øezné jednotky, jemnì pøitlaète na ovládací páku a vytáhnìte imbusový 
         klíè
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4. Vždy se ujistìte, že se plastová podložka (7) nachází na svém místì (plastová podložka má  zamezit
     poškození nože). 
    V pøípadì opotøebování podložky v místì  øezu, proveïte pootoèení èi výmìnu  podložky:
    A) uvolnìte opotøebovanou plastovou podložku, vyjmìte ji a vložte novou

5. Uchopte ovládací páku (3) a tahem k sobì dolù až na doraz proveïte øez listù..
 

3. Vložte listy pøesnì mezi obì boèní vodící lišty(2) - pro lepší usazení zaoblovaných listù doporu-
    èujeme používat vodící lištu "L" (10). Jestliže listy nedoléhají k boèním vodícím lištám, proveïte
    jejich pøizpù sobení rozmìru zaoblované homateriálu:
    A) uvolnìte  šrouby vodících lišt pomocí jehly s tupou hlavièkou
    B) na pracovní plochu položte vzorek (zaoblovaného materiálu) a pøisuòte na doraz k øezné
     jednotce
    C) pøitáhnìte  jednu z vodících lišt ke vzorku a dotáhnìte šroub vodící lišty, postup opakujte 
    i u druhé  vodící lišty 



Dùležité informace
- Pøi zaoblování používejte plastové podložky, které chrání øeznou jednotku.
- Nedotýkejte se øezných hran øezné jednotky,  jsou velmi ostré a  hrozí nebezpeèí zranìní.
- Zaoblovaè nepoužívejte k zaoblení sešívacích sponek èi jiných kovových  pøedmìtù.
- Chraòte ostøí øezné jednotky pøed poškozením.
- Pøekroèení  max. doporuèené tlouš�ky zaoblovaného materiálu (tlouš�ku urèuje horní vodící lišta)
   je nepøípustné, jelikož vede  k poškození  øezné jednotky zaoblovaèe.

Pøeprava, skladování, likvidace
- Zaoblovaè  pøepravujte vždy v originálním balení dle symbolù pro pøepravu uvedených na krabici.
- Zaoblovaè  neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpeèné látky, a proto není nutný ne-
  standardní  postup pøi likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tøídìný odpad. Plastové a neželezné 
  èásti nespalujte,  odevzdejte je do sbìren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. 
  Pøi likvidaci dodržujte zásady  ochrany životního prostøedí.

Záruka
- Na Váš zaoblovaè  a na všechny jeho souèásti a jeho výrobní závady se vztahuje záruka
   v trvání  24  mìsícù od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš zaoblovaè nefunguje správnì, proètìte si znovu dùkladnì tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemùže být odstranìna, uplatnìte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí 
  bezplatnou opravu nebo výmìnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady zpùsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, 
  neodbornou obsluhou nebo na škody zpùsobené bìhem pøepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je pøedložení záruèního listu, dokladu o zakoupení stroje 
  a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje bìhem pøepravy.
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Údržba a opravy
- Zaoblovaè  je prakticky bezúdržbový. 
- Pravidelnì vyprazdòujte zásuvku na papírový odpad, který vzniká pøi zaoblování materiálù..
- Pøi poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zaøízení koupili. Tento Vám zprostøedkuje jak 
  pøípadnou záruèní, tak i pozáruèní opravu.
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