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Bezpečnostní upozornění: 
 
Podle příslušných standardů smí používat tento stroj jen vyškolená obsluha. Pokud 
používáte tento stroj nebo provádíte jeho údržbu, věnujte prosím pozornost níže 
uvedeným bezpečnostním upozorněním: 
 
Připojení stroje: 
Prosím, zapojte do sítě odpovídající údajům na štítku stroje. Síť by měla být stabilní o 
napětí 220V, 50Hz. Pokud je napětí příliš nízké nebo příliš vysoké pracuje řezačka 
nepravidelně. Ke zlepšení pracovního výkonu doporučujeme použít alternativní zdroj  
proudu se stabilním napětím. 
 
Uzemnění: 
Z bezpečnostních důvodů byste měli použít síťový kabel a zásuvku s uzemněním. 
 
Přetížení: 
Nepřipojujte do jedné zásuvky k řezačce další spotřebiče. Přetížení zásuvky může 
vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. 
 
Čištění: 
Než začnete provádět údržbu nebo čištění stroje, odpojte ho ze sítě. 
 
 



 
1/ Otevření a kontrola stroje 
Když  otevřete obal stroje, zkontrolujte stroj a příslušenství stroje. 
Balení obsahuje: 
- řezačka 
- spodní skříň 
- síťový kabel 
- gumové podložky pod nohy     4 ks 
- montážní sada - 2 ks šroubové dříky pro výměnu nože 
- hranol pod nůž 1 ks 
- návod 
 
2/ Sestavení řezačky 
Otevřete  dřevěnou bednu, vyjměte spodní skříň a vyšroubujte čtyři M8 šrouby na 
základně stroje. Přišroubujte vlastní řezačku pevně ke spodní skříni. Dejte pozor na 
správné umístění řezačky na skříň. Zkontrolujte všechny části řezačky a zapněte 
ji do sítě  
 
3/ Pracovní prostředí 
Řezačka by měla být umístěna v čistém prostředí, mimo přímého slunečního záření, 
v rozmezí teploty 10-30°C a relativní vlhkosti 50-80%. 
 
4/ Speciální upozornění 
- stroj smí obsluhovat pouze vyškolený pracovník 
- při řezání obsluhujte spouštěcí tlačítka  oběma rukama 
- neodstraňujte bezpečnostní kryty 
- pokud musíte vložit ruce  do řezacího prostoru vypněte řezačku 
-  pokud  vyměňujete nůž, řiďte se pokyny tohoto návodu 
- nezasahujte do konstrukce a elektrického obvodu řezačky 
 
Před uvedením do provozu zkontrolujte utažení šroubů nože.  
Nastavení výšky řezu kontrolujte pouze s vloženým stohem papíru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Popis stroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vlastnosti stroje v provozu 
 
- dobře navržená konstrukce, precizní zpracování komponent a trvanlivost 
- automatický lis papíru a řez papíru 
- dvou vřetenový posuv papíru s přesností <0,5mm 
- elektrické vybavení a digitálně řízené  el. zařízení vyrobené pomocí optických strojů 
a s obvody s použitím PCB procesu 
- bezpečnostní kryty a pojistka 
- dvě spouštěcí tlačítka 

Model 45 

Zdroj elektrické energie - 220 V, 50 Hz 

Řezací kapacita (80 g/m²) mm 40 (400 listů) 

Max. šířka řezu mm 450 

Konstrukce lisu mm automat 

Posuv papíru mm automat 

Výkon hlavního elektromotoru kW 0,75  

Rozměry přístroje (délka x šířka x výška) mm 780x590x1010 

Váha přístroje Kg 115 

ovládací panel 

zadní bezpečnostní kryt bezpečnostní zámek 

přední bezpečnostní kryt 

horní kryt 

transportní otvory 
bezpečnostní vypínač 

spodní skříň 



- rychlý nůž je ostrý a trvanlivý 

Ovládací panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,11 - spouštění řezu 
2 - kontrolka Zapnuto 
3 - digitální display 
4 - ovladač rychle kupředu 
5 - ovladač nastavení měřítka 
6 - ovladač rychle dozadu 
7 - klávesnice nastavení 
8 - tlačítko"zrušit nastavení" 
9  - tlačítko OK start 
10 - tlačítko Reset 
 
 

Základní operace 
 
1/ Zapnutí stroje 
-  připojte síťový kabel do zásuvky 
- zapněte hlavní vypínač a vytáhněte bezpečnostní knoflík. Pokud display ukazuje, 
znamená to že připojení je v pořádku 
 
2/ Vložení a posun papíru 
- otevřete přední ochranný kryt, vlož blok papíru k levé straně a zarovnej s měřící 
lištou 
- stiskni "Fast forward key" nebo "Fast return key" a posuv umístí stoh papíru do 
žádané polohy a zobrazovaná poloha bude odpovídat značkám na měřítku. 
- zvol na klávesnici požadovaný řez a pak stiskni OK/Start . 
- pokud zobrazovaná hodnota neodpovídá hodnotě na měřítku stiskni tlačítko "Proof" 
nebo použij metodu Kontrola a nastavení měřítek. 
 
3/ Řezání 
- když jsou zvoleny rozměry řezu zavři přední ochranný kryt 
- stiskni tlačítko "Reset" pak svíti červené světlo a indikace pozice nože je  
- stiskni tlačítka "Cut" oběma rukama. můžeš začít pouze když jsi se ujistil, že je 
papír pevně přitisknut lisem. Pokud potřebuješ lis vrátit zpět, můžeš stisknout levou 
rukou tlačítko "Cut" a pravou tlačítko "Reset", pak se lis vrátí zpět automaticky. 
Pokud  potřebuješ řezat stiskni tlačítka "Cut" oběma rukama 
- pokud zjistíš, že poslední papír není proříznutý nastav podle návodu podložku pod 
nůž nebo seřiď nůž. 



Poznámka: Pokud není přední ochranný kryt dokonale dovřený, ovladače řezu 
nepracují. 

Základní nastavení 
 
Kontrola měr a nastavení 
 
- odpoj ze sítě 
- zkontroluj, zda nejsou na vodící liště a na posuvu cizí předměty 
- vytáhni přední krycí pás a zkontroluj motor, zda synchronní řemenice je správně 
upevněna 
- nastav posuvný element na šroubu posuvu dopředu nebo dozadu, až odpovídá 
zobrazená hodnota na displeji hodnotě na měřítku. Pak pevně utáhni upevňující 
šroub. 
 
Nastavení hloubky řezu 
 
- odpoj ze sítě 
- uvolni upevňující šrouby na obou stranách horního krytu a pak horní kryt odejmi. 
- uvolni sedm upevňujících šroubů M6 na noži a nastav nastavitelné šrouby na 
posunu nože tak aby nůž řezal do podložky asi 0,3-0,5 mm 
- pak upevni šrouby M6 a vrať horní kryt na místo 
- vezmi jeden papír a vyzkoušej zda ho nůž celý uřízne. 
 
Výměna nože 
 
Poznámka:Tupý nůž nemůže řezat papír dobře. Řezání papíru vysoké gramáže a 
kartonu může ztupit nůž velmi rychle. Pokud se zhorší kvalita a přesnost řezu je 
třeba nůž nabrousit nebo vyměnit.  
- odejměte horní kryt 
- povolte a vyjměte vroubkované upevňující šrouby na posuvu nože,  do těchto dvou 
k tomu uzpůsobených závitů našroubujte dva šroubové dříky po směru hodinových 
ručiček 
- pak odstraňte ostatní upevňovací šrouby 
- pak otáčejte šroubovými dříky proti směru hodinových ručiček, až uvolníte nůž z 
posuvu a opatrně ho odejměte 
- používejte rukavice a bavlněnou látku na ochránění ostří nože. 
- když instalujete nůž, přišroubujte zpátky šroubové dříky. Přiložte nůž na posuv nože 
sjeďte posuvem nože do požadované výšky a připevněte. Pak nastavte nůž, jak 
popsáno výše. 
- broušení nože svěřte profesionálním brusičům. 
Poznámka: Aby nedošlo k úrazu, je třeba být při výměně nože velmi opatrný. 
 
Nastavení řezacího hranolu 
 
- jeden řezací hranol lze otáčením použít osmkrát 
- pokud je nožem vyřezaná rýha v hranolu příliš hluboká, je třeba jej přenastavit  
nebo vyměnit 
- hranol lze vyměnit, při vysunutí předního stolu, uvolněním dvou šroubů upevnění, 
pak lze hranol vysunout šroubem. 
- hranol při vložení zpět přiražte k levé straně, než zavřete přední kryt . 



Poznámka: Po výměně řezacího hranolu je třeba znovu nastavit hloubku řezu 
nože,aby nedošlo k rychlému opotřebení hranolu. 
 

Mazání a údržba 
 
Každé tři měsíce by se mělo zkontrolovat dotažení spojů stroje a namazat pohyblivé 
části řezačky. Při mazání je třeba dát pozor na elektrické části a elektrické vedení a 
spoje. Převodovku je třeba namazat jednou ročně. 
 
Při řezání je třeba dát pozor aby pod nůž nepřišly tvrdé předměty, které by ho mohly 
poškodit.Je třeba také kontrolovat zda řezaný papír neobsahuje sešívací sponky, 
které mohou nůž také poškodit. 
 
Po každodenní práci se doporučuje očistit řezačku  a odstranit odpadový papír. 
 
 
 
Schéma zapojení 


