NÁVOD K OBSLUZE

Výsekové nůžky

Úvod
Výsekové nůžky slouží ke snadnému výřezu motivů z tištěného papíru.
Jednoduchý princip umožňuje každodenní sériovou výrobu stovek kusů bez nutnosti svírat v rukou
nůžky klasické.
Velmi jednoduchým střihem dosáhnete výseku stejnoměrného motivu.
Výhodou je přesnost řezu a nízké náklady na provoz zařízení.

SEMPER CORPORATION, s.r.o.

WWW.POLYPRINT.CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před instalací a používáním zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
Přeprava, manipulace, uskladnění
! Zařízení skladujte ve skladovací prostorech při teplotách 10-30°C a relativní vlhkosti 40-50%.
! Se zařízením manipulujte opatrně, zabraňte jeho pádu.
! Po vybalení zkontrolujte, zda není čepel nože poškozená nebo vychýlená. Pokud ano, nepoužívejte jej.
Instalace
! Zařízení vybalte z přepravního boxu, odstraňte nečistoty. Zkontrolujte, zda po stlačení projde
nůž svou formou. Zkuste vyseknout kus obyčejného papíru.
! Řiďte se pokyny v návodu k obsluze.
! Zařízení včetně spotřebního materiálu zpracovávejte na dostatečně velkém, pevném a stabilním stole.
! Odkládejte zařízení s ostrým nožem mimo dosah dětí.
! Lisovací nůž je určen k použití v prostorech kancelářského typu, v prostředí s vlhkostí mezí 40-60% a
teplotou 15°C - 30°C.

! Nůžky nejsou určeny pro jiné než uvedené typy použití. Nepoužívejte zařízení k porcování těsta,
balzy, tkanin ani tvrdých materiálů.
! Před použitím si nejprve zjistěte specifikace výrobce pro výsek vhodného papíru.
! Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným použitím.
! Nedotýkejte se lisovacího nože, může dojít k zamaštění nebo poranění prstů při práci.

! Zařízení smí obsluhovat pouze osoba seznámena s bezpečnostními pokyny a návodem pro obsluhu.
! V případě nefunkčnosti se nejdříve seznamte s kalibrací nože v tomto návodu, případně volejte servis.
! Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, postříkejte aktivní místa čistícím nebo silikonovým olejem.
Údržba
! Zařízení 1x týdně očistěte vlhkým bavlněným hadříkem.
! Profoukněte nedostupná místa suchým stlačeným vzduchem.
! Při údržbě neprovádějte demontáž jakýchkoli součástí.
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POPIS

rukojeť

lisovací nůž
páka

polstrovaný průchod materiálu
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VÝROBA
Práce s výsekovými nůžkami je jednoduchá, klade se při ní však důraz na přesnost. Ruce
obsluhy by se neměly třást a práce by neměla být dělána ve spěchu.
Poznámka:
Pokud nevlastníte ruční řezačku pro formátování papíru, vystřihněte následující formu nůžkami
nebo nožem po přeložení papíru.

Motivy naskládejte nad sebe co nejtěsněji a vytiskněte.
Změřte si šířku průchozí formy
na vašem zařízení a vysekněte
přesnou „nudli” motivů.

20mm
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Kružnice naznačující okraj výseku pomáhá při vystředění
motivu.

4

WWW.POLYPRINT.CZ

PŘÍPRAVA MOTIVŮ
Pro tisk motivů je vhodné, aby grafika byla menší než je fyzický rozměr
objektu pro výřez. Motivy si na archu libovolně rozmístěte nebo podle
rady v předchozí části návodu.
Pro tisk motivů doporučujeme výhradně2
- KŘÍDOVÝ PAPÍR LESKLÝ 115g/m s laserovým / ofsetovým tiskem.
Při použití jiného(tvrdšího) papíru, může dojít k poškození matrice,
případně celého stroje. Dochází také k vyšší kazivosti.
Pro jednodušší vkládání motivů do matrice tak, aby byl motiv na hotovém
butonu správně otočený si vytvořte na grafice značku, která určí
horní stranu motivu.

20mm
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ÚDRŽBA

Zařízení 1x týdně očistěte vlhkým bavlněným hadříkem.
Profoukněte lisovací nůž suchým stlačeným vzduchem.
Při údržbě neprovádějte demontáž jakýchkoli součástí.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, postříkejte aktivní místa čistícím nebo silikonovým olejem.
1x ročně zkontrolujte kondici pružiny převodové páky.
Pokud je pružina znečištěná, použijte technický líh
a čistící olej

Poznámka:
Nemanipulujte se šroubením zařízení. V případě
odplombování nýtů může dojít k nenávratnému
poškození.

Výměna polstrování průchodu se provádí až po
letech užívání. Pokud nemůžete zařízení složit,
najděte všechny jeho součásti a kontaktujte servis.

Lisovací nůž by se měl při každém stlačení páky
„vytáhnout” až mírně nad povrch své formy.
Pokud se zadrhává, stlačte rukojeť a držte ji ve
stlačené poloze. Uvolněte imbusové šrouby až na
poslední závit. Několikrát naprázdno povolte a
stlačte rukojeť. Poloha lisovacího nože se ustálí.
Poté znovu stlačte a držte rukojeť, zatímco zatahujete
imbusový šroub.
V případě problémů kontaktujte servis.
Poznámka:
Zásahy do konstrukce zařízení včetně kalibrace
lisovacího nože v záruční době můžou způsobit
pozbytí záruky.
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Výsekové nůžky
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