
 
Ruční kroužkový vazač DSB, model CB-20 
 
 
Příprava přístroje 

• Přístroj opatrně rozbalte a umístěte jej na rovnou plochu. Sklopte držák papíru (viz obr. 1). 
 
Nastavení zarážky  

• Pro různé velikosti papíru je třeba nastavit vhodnou pozici zarážky. 
• Otočením zámku zarážky proti směru hodinových ručiček zarážku uvolněte (viz obr. 2A). 
• Zarážku lehce posunujte podle pravítka až do pozice odpovídající velikosti vázaného dokumentu (viz obr. 

2B). 
• Zarážku v této pozici upevněte otočením zámku zarážky ve směru pohybu hodinových ručiček. 

 
Výběr vhodné velikosti plastové kroužkové vazby 

• Pro vazbu dokumentů je vhodné volit průměr kroužkové vazby co nejvíce odpovídající tloušťce vázaného 
dokumentu. Určit správnou velikost vazby vám pomůže měřítko velikosti vazby: indikátor velikosti 
vazby lehce posuňte směrem nahoru a srovnaný dokument včetně přední a zadní obálky pod něj umístěte 
(viz obr. 4A). 

• Uvolněte ukazatel tak, aby se dotýkal dokumentu. Polohou ukazatele na měřítku je určena doporučená 
velikost kroužkové vazby pro daný dokument (viz obr. 4B). 

 
Nastavení hloubky děrování 

• Vzdálenost mezi děrovanými otvory a krajem papíru (hloubku děrování) lze nastavit podle tloušťky 
dokumentu. 

• Nastavte polohu páčky umístěné na levé straně vazače, umístěním páčky do pozice zasunuto nebo 
vysunuto nastavíte vzdálenost mezi děrovaným otvory a krajem papíru: 
poloha páčka vysunuta: pro průměry kroužkové vazby 14-51mm 
poloha páčka zasunuta: pro průměry kroužkové vazby 6-12mm. 

 
Uvolnitelné děrovací razníky 

• Potřebujete-li děrovat papír velikosti Letter, je možné tahem dvou kolíčků, umístěných na přední části 
vazače, dva razníky uvolnit. Počet děrovaných otvorů se tak sníží na 19 (viz obr. 6). 

• Zatlačením uvolňovacích kolíčků dojde k opětovnému zapojení razníků a počet děrovaných otvorů se 
zvýší na 21 (viz obr. 6). 

 
Děrování dokumentu 

• Listy papíru, případně i s obálkou, srovnejte. Stranou, na které má být dokument svázán, je zasuňte do 
děrovací štěrbiny. Děrujte nejvýše 20 listů papíru najednou (viz obr. 7A). 

• Listy zasuňte tak, aby byly dorovnány k zarážce a spodní části děrovací štěrbiny (viz obr. 7B). 
• Stlačením děrovací páky proděrujte otvory. 

 
Vazba dokumentu 

• Umístěte kroužkovou vazbu za kovový hřeben tak, aby jazýčky směřovaly k vám (viz obr. 8). 
• Zvedněte páku pro vazbu tak, aby se kroužky vazby dostatečně otevřely a bylo možné dokument vložit 

(viz obr. 9). 
• Vložte přední stranu obálky čelní stranou dolů na jednotlivé zuby kovového hřebene. Poté vložte listy 

dokumentu, opět čelní stranou dolů. Velké dokumenty vkládejte po částech. Nakonec vložte zadní stranu 
obálky zadní stranou nahoru (viz obr. 10). 

• Vraťte páku pro vazbu dolů do její původní pozice, tím dojde k uzavření kroužkové vazby (viz obr. 11). 
• Dokument vyjměte směrem nahoru. 

 
Vyprázdnění odpadní zásuvky 

• Zásuvka na odpadní papír je umístěna na levé boční straně vazače. 
• Zásuvku pravidelně vyprazdňujte, aby nedošlo k jejímu přeplnění a případnému poškození přístroje. Po 

provedení 180 děrování, při děrování nejvýše 20 listů najednou, bude nádobka plná odpadních papírových 
kousků. Je třeba ji pravidelně kontrolovat a čistit. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Možné rozměry papíru Letter, A4 
Počet děrovacích razníků 21 
Počet uvolnitelných razníků 2 kolíčky (č. 20,21) 
Kapacita děrování 20 listů papíru 

2 listy PVC obálky (tloušťka 0,2mm) 
Kapacita vázání  500 listů, 51mm 
Nastavení hloubky děrování 2 hloubky 
Hmotnost (čistá) 10,1kg 
Rozměry (š x h x v) 490x420x195mm 

 
 
1 Děrovací páka 
2 Zámek zarážky 
3 Nastavení hloubky děrování 
4 Zarážka 
5 Zásuvka na odpadní papír 
6 Páka pro vazbu 
7 Děrovací štěrbina 
8 Uvolňovací kolíček 
9 Ukazatel velikosti kroužkové vazby 
10 Kovový hřeben 
 

• Tento přístroj byl vyvinut pro děrování papíru a plastových desek a pro vazbu těchto materiálů do 
kroužkové vazby. Přístroj lze používat výhradně pro tyto účely, v souladu s návodem k použití. 

• Pečlivě si návod k použití přečtěte a uchovejte pro budoucí použití. 
• Doporučujeme před každým děrováním vyprázdnit zásuvku na odpadní papír. 

 
 
 
 


