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Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese
Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die
Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
Please read these operating instructions before putting the machine into
operation and observe the safety precautions. The operating instructions
must always be available.
Nous vous prions de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la
machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité.
Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent
toujours être disponibles. Les instructions d'utilisation et les consi.
Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze
gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht.
De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen
handbereik zijn.
Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il
distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d’uso
devono essere sempre disponibili.
Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento
esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de
servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med
säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen !
Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen
Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Opperatørmanualen
må alltid være tilgjengelig.
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem
urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa.
Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.

RUS Ïîæàëóéñòà, ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ïåðåä
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óñòàíîâêîé àïïàðàòà, ñîáëþäàéòå òåõíèêó áåçîïàñíîñòè.
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíà íàõîäèòüñÿ â äîñòóïíîì
äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ìåñòå.

A gép üzembe helyezése elott figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást
és tartsa be a biztonsági eloírásokat.Kezelési utasításnak mindig
elérhetonek kell lennie.
Lütfen makineyi çalýþtýrmadan önce bu kullanma talimatlarýný dikkatli
bir þekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz.
Kullanma Talimatlarý her zaman kullanýma hazýr olmalýdýr.
Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen
brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.
Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní
upozornění. Návod k obsluze musí být vzdy dostupný.
Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em
operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de
operação deverão estar sempre disponíveis.
ÐÁÑÁÊÁËÙ ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÅÙÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ
ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÑÉÍ ÂÁËÅÔÅ ÔÏ ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÓÅ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ.
ÏÉ ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÅÉÍÁÉ ÐÁÍÔÁ ÄÉÁÈÅÓÉÌÅÓ.

CHI
UAE
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Keine Bedienung durch Kinder!
Children must not operate the machine!
Pas d‘utilisation par un enfant!
Geen bediening door kinderen!
Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
No dejar que la utilicen los niños!
Installera maskinen utom räckhåll för barn!
Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia !

Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê ïîëüçîâàíèþ àïïàðàòîì!

Gyerekek a gépet nem kezelhetik
Makinayý Çocuklar Kullanmamalýdýr.
Må kun betjenes af voksne
Stroj nesmí být obsluhován dětmi
As crianças não devem trabalhar com a máquina!
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ Ç ×ÑÇÓÇ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉÁ.
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Nicht unter das Messer fassen!
Do not reach beneath the blade!
Ne pas passer les mains sous la lame!
Niet met de handen onder het mes komen!
Non toccare la lama nella parte inferiore!
¡No tocar debajo de la cuchilla!
Sträck inte in handen under kniven!
Älä laita kättäsi terän alle !
Plasser aldri hender ol. under kniven !
Nie wkładać rąk pod noże!

Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ ðóê ïîä ëåçâèå!

Ne nyúljon a kés alá!

Elinizi býçaðýn altýna sokmayýnýz!

Stik ikke hænderne ind under knivbladet!
Nesahejte pod ostří nože!
Não tocar na parte inferior da faca!
ÌÇÍ ÁÃÃÉÆÅÔÅ ÔÏ ÊÁÔÙ ÌÅÑÏÓ ÔÇÓ ËÅÐÉÄÁÓ!

CHI
UAE
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Messer nie lose liegen lassen!
Messer nur mit Messerwechselvorrichtung oder im
Messertransportkasten befördern!
(siehe Seite 23 und 25).
Warnung! Verletzungsgefahr!
GB Never leave the blade unattended!
Do not extract or transport the blade without protection!
(See page 23 and 25).
Danger! Risk of injury!
F Ne jamais laisser la lame sans protections !
Elle ne doit être démontée qu’à l’ aide du dispositif de
changement de lame (cf. page 23 et 25), ou transportée dans
son étui en bois !
Danger! Risques de coupures !
NL Laat nooit de messen alleen achter.
Transporteer de messen niet zonder de houten bescherming
(zie pagina 23 en 25).
Waarschuwing! Opgelet voor ongevallen!
I
Non lasciare mai la lama incustodita. Non rimuovere o
trasportare la lama senza protezione. (Vedi pagina 23 e 25).
Attenzione! Rischio di infortunio!
E ¡No quitar la cuchilla sin prestar atención. No desmontar no
transportar la cuchilla sin protección! (vérase pág. 23 y 25)
¡Advertencia! ¡Peligro de hacerse daño!
S Lämna aldrig maskinen obemannad. Ta inte ur eller
transportera kniven utan skydd. (se sid 23 och 25).
Skaderisk!
FIN Käsittele terää aina varoen. Älä siirrä tai kuljeta
terää ilman suojaa ! (katso sivu 23 ja 25)
Loukkaantumisen vaara !
N La aldri kniven ligge ubeskyttet. Ta aldri ut kniven eller
transporter den uten beskyttelse (Se side 23 og 25)
FARE ! Muligheter for skade !
PL Nidy nie pozostawiać noży bez nadzoru! Nie wyciągać lub
transportować noży bez osłon!
(zobacz strona 23 i 25).
Ryzyko skaleczenia siê!
RUS

H

TR

Íå îñòàâëÿéòå îòêðûòîå ëåçâèå áåç ïðèñìîòðà! Íå
ïûòàéòåñü èçâëå÷ü èëè òðàíñïîðòèðîâàòü ëåçâèå áåç
ñïåöèàëüíûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè!
(Ñì. ñòðàíèöû 23 è 25)
Ñîáëþäàéòå âûøå ïåðå÷èñëåííûå ïðàâèëà
äëÿ èçáåæàíèÿ òðàâì!
Soha ne hagyja a kést őrizetlenül!
Ne vegye ki vagy ne szállítsa a kést védőtok nélkül!
(Lásd 23. és 25. oldal)
Veszély! Sérülésveszély!
Býçaðý hiçbir zaman gözetimsiz býrakmayýnýz!
Býçaðý muhafazasýz olarak yerinden çýkartmayýnýz veya
taþýmayýnýz! (Sayfa 23 ve 25’e bakýnýz)
Dikkat! Yaralanma riski!
-4-
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Knivbladet må aldrig efterlades uden opsyn.
Forsøg ikke at afmontere eller transportere knivbladet uden
beskyttelse! (Se side 23 og 25)
FARE! Risiko for legemlig beskadigelse.
CZ Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.
Nikdy nevyjímejte nebo neprepravujte nuz bez ochranného
krytu (viz. strany 23 a 25)
Nebezpecí! Riskujete zranení
P Deixar a faca sempre em local seguro!
Não retirar ou transportar a faca sem protecção!
(Ver pág. 23 e 25)
Perigo! Risco de dano!
GR ÌÇÍ ÁÖÇÍÅÔÅ ÔÇÍ ËÅÐÉÄÁ ÁÍÅÐÉÔÇÑÇÔÇ!
ÌÇÍ ÁËËÁÆÅÔÅ ¹ ÌÅÔÁÖÅÑÅÔÅ ÔÇÍ ËÅÐÉÄÁ ×ÙÑÉÓ
ÐÑÏÖÕËÁÎÇ (Äåßôå ó÷åôéêÜ óôéò óåëßäåò 23 & 25)
ÐÑÏÓÏ×Ç ! ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏÕ !
CHI
23

UAE

25

23
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Keine harten und splitternden Materialien schneiden!
Do not cut hard materials or materials which may splinter!
La coupe de matériaux trop durs ou risquant des projections
est interdite !
NL Snij geen harde materialen of materiaal dat kan splinteren!
I
Utilizzare il tagliacarte esclusivamente per il taglio di risme
di carta o materiali analoghi!
E ¡No cortar materiales duros o materiales que puedan
astillarse!
S Förstör inte hârt material eller material som kan splittras!
FIN Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
N Ikke kutt hardt metall eller materiale som kan splintre !
PL Nie ciąć twardych materiałów lub materiałów, które mogą ulec
odpryśnięciu!
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Äàííûé ðåçàê íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðåçêè òâåðäûõ
ìàòåðèàëîâ èëè ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ìîãóò
ðàñùåïëÿòüñÿ!
Ne vágjon kemény vagy olyan anyagot, amely repedhet!
Sert veya parçalanabilecek malzemeleri kesmeyiniz!
Der må ikke skæres i hårde materialer eller i materialer, der
kan splintre!
Neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré
úlomky!
Não cortar materiais duros ou materiais que possam lascar!
ÌÇÍ ÊÏÂÅÔÅ ÓÊËÇÑÁ ÕËÉÊÁ ¹ ÕËÉÊÁ ÐÏÕ
ÈÑÕÌÌÁÔÉÆÏÍÔÁÉ!

CHI
UAE
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RUS Ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðåçà

PL
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ñòîïû áóìàãè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàäàâàåìûì ðàçìåðîì. Êîíñòðóêöèÿ
ìàøèíû ïðåäóñìàòðèâàåò ðàáîòó
òîëüêî îäíèì îïåðàòîðîì!
Îñòîðîæíî!
Ñêðåïêè, íàïðèìåð, ìîãóò ïîâðåäèòü
ëåçâèå.
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia
stosów papieru o specyficznym
rozmiarze. Maszyna przeznaczona jest
do obsługi tylko przez jednego
pracownika!
UWAGA! Spinacze lub inne
metalowe elementy mogą uszkodzić
ostrze.

• Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè • Środki bezpieczeństwa •

IDEAL 4705
RUS Íå ðàáîòàéòå íà ìàøèíå áåç

PL
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ñëåäóþùèõ çàùèòíûõ
óñòðîéñòâ:
C)
• Ïåðåäíèé çàùèòíûé ýêðàí (C
M)
• Çàäíèé çàùèòíûé êîæóõ (M
K)
• Âåðõíÿÿ çàùèòíàÿ êðûøêà (K

Używanie maszyny bez osłony
bezpieczeństwa jest zabronione!
• podnoszona, przezroczysta osłona
bezpieczeństwa (C)
• tylnia osłona noża (M)
• pokrywa (K)

• Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè • Środki bezpieczeństwa •

RUS Çàêðîéòå ïåðåäíèé çàùèòíûé êîæóõ

PL
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(11.) è îòêðîéòå áëîêèðîâêó íîæà
2.). Îïóñòèòå ðû÷àã íîæà, äåðæà
(2
3.).
åãî îáåèìè ðóêàìè (3

Osłona bezpieczeństwa musi być
opuszczona przed każdym cięciem (1).
Tylko wtedy można zwolnić blokadę
noża (2). Należy obur¹cz opuścić
dźwignię (3).

• Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè • Środki bezpieczeństwa •
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RUS Ïîñëå âûïîëíåíèÿ êàæäîãî ðåçà

PL

ÏÐÈÆÈÌ

ok

zacisk

ðû÷àã íîæà (À
À) íåîáõîäèìî
âåðíóòü â âåðõíåå ïîëîæåíèå,
÷òîáû íîæ çàáëîêèðîâàëñÿ
çàáëîêèðîâàëñÿ.
Â)
Óñòðîéñòâî áëîêèðîâàíèÿ íîæà (Â
ôèêñèðóåò íîæ â âåðõíåì
ïîëîæåíèè. Ïðîöåäóðó ðåçà
ìîæíî âûïîëíèòü òîëüêî òîãäà,
Ñ)
êîãäà çàùèùàþùèé ðóêè êîæóõ (Ñ
îïóùåí âíèç äî óïîðà, è
Â)
óñòðîéñòâî áëîêèðîâêè íîæà (Â
îòêðûòî.
Îïàñíî!
Ðóêè èëè ïàëüöû íå äîëæíû
íàõîäèòüñÿ ïîä íîæîì, åñëè
ðû÷àã íîæà íå çàáëîêèðîâàí.
Ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó!

Po każdym cięciu należy podnieść
dźwignię (A) do pozycji , w której
zostanie zablokowana. Blokada no¿a (B)
zabezpiecza nóż w górnym położeniu.
Cięcie może być dokonywane tylko po
opuszczeniu osłony zabezpieczającej (C)
i zwolnieniu blokady noża (B).
UWAGA! Nie wk³adaj rêki lub
palców pod nó¿ jeœli dŸwignia no¿a nie
jest zablokowana. Istnieje ryzyko
skaleczenia siê.

ÍÎÆ
nó¿

ok
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• Óñòàíîâêà • Instalacja

•
RUS Ðàñïàêóéòå ñòàíèíó

PL

(âñïîìîãàòåëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå)
è ñîáåðèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
îòäåëüíî âëîæåííûìè
èíñòðóêöèÿìè.
Wypakuj stojak (akcesoria) i zamontuj
według załączonej do niego instrukcji.

RUS Íåîáõîäèìî 2 ñèëüíûõ ÷åëîâåêà,

PL

÷òîáû óñòàíîâèòü àïïàðàò íà
ñòàíèíó. Áåðåãèòå ïàëüöû!
Ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó!

Do umieszczenia gilotyny na stojaku
potrzebnych jest dwoje silnych ludzi.
Ostrożnie z palcami.
Ryzyko skaleczenia siê!

- 11 -
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RUS Ïðàâèëüíî ðàñïîëîæèòå ðåçàê íà

PL

ñòàíèíå:
Ïîñòàâüòå 4 øàéáû è çàòÿíèòå
êëþ÷îì 4 øåñòèãðàííûå ãàéêè.

Poprawnie ustaw maszynę na stojaku.
Dopasuj cztery podkładki i nakręć
nakrętki odpowiednim kluczem.

F),
RUS Ïðèâåðíèòå ðó÷êó çàäíåãî óïîðà (F
PL

è ðóêîÿòêó (JJ), íàõîäÿùèåñÿ â
W).
íàáîðå èíñòðóìåíòîâ (W

Instalacja ogranicza się do przekręcenia
uchwytu dźwigni noża (J) oraz korby
ruchomego ogranicznika (F)
(są one zapakowane w specjalnym
pudełku razem z maszyną (W)).

- 12 -

• Ýêñïëóàòàöèÿ • Obsługa •

RUS Îðãàíû óïðàâëåíèÿ

A - Ðû÷àã íîæà
B - Áëîêèðîâêà íîæà
C - Ïåðåäíèé çàùèòíûé êîæóõ
D - Ïðèæèì áóìàãè
E - Ðåãóëèðîâêà íîæà
F - Ðó÷êà çàäíåãî óïîðà
G - Çàäíèé óïîð
H - Ëåâûé áîêîâîé óïîð
I

- Èçìåðèòåëüíàÿ ëèíåéêà

J - Ðóêîÿòêà ðû÷àãà íîæà
PL Budowa urz¹dzrnia

A - dźwignia noża
B - blokada noża

K - Êîæóõ
L - Ìàðçàí
M - Çàäíèé çàùèòíûé êîæóõ

C - osłona zabezpieczająca
D - korba dociskowa
E - regulator stopnia opuszczania noża
F

- korba ruchomego ogranicznika

G - ruchomy ogranicznik
H - ogranicznik boczny
I

- skala pomiarowa

J

- uchwyt dźwigni noża

K - pokrywa
L-

listwa pod nóż

M - tylnia osłona noża
- 13 -
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RUS Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü

PL

ìàøèíó, íå óñâîèâ èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè è ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè. Ïåðåä ðàáîòîé
ïðîâåðüòå êîìïëåêòíîñòü è
ôóíêöèîíèðîâàíèå çàùèòíûõ
óñòðîéñòâ.
• Äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû âñå
Ñ, Ê è M).
êîæóõè (Ñ
• Ñíÿòèå áëîêèðîâêè ðåçà
âîçìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà
Ñ).
çàêðûò ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ
Îïóñêàòü ðû÷àã íîæà íóæíî
îáåèìè ðóêàìè.
• Ïåðåäíèé êîæóõ íå äîëæåí
îïóñêàòüñÿ ñàìîïðîèçâîëüíî.
• Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò, ïîäíèìèòå
C) è çàòÿíèòå
êîæóõ (C
N).
øåñòèãðàííûé âèíò (N

Urządzenie może być używane tylko po
dokładnym zapoznaniu się z instrukcją
obsługi. Należy upewnić się czy
wszystkie elementy zabezpieczające są
poprawnie zainstalowane:
• wszystkie pokrywy muszą być
zamontowane (C,K, M).
• cięcie może być dokonywane tylko po
opuszczeniu osłony zabezpieczającej
(C). Opuszczanie dźwigni noża musi
być wykonywane przy użyciu dwóch
rąk (A).
• osłona zabezpieczająca nie może
zamykać się samoczynnie (N).
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• Ýêñïëóàòàöèÿ • Obsługa •

RUS Ðàçìåð çàäàåòñÿ ðó÷êîé çàäíåãî

PL

F). Ïåðåìåùåíèå çàäíåãî
óïîðà (F
óïîðà íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü îò
çàäíåé ñòåíêè ðåçàêà äî íóæíîãî
ðàçìåðà.
Ðàçìåð âèäåí íà èçìåðèòåëüíîé
øêàëå (II), ïðÿìî ïîä èíäèêàòîðîì è
ïîêàçûâàåòñÿ â ìì/ñì èëè äþéìàõ.

Skala pomiarowa (F) wskazuje w
milimetrach lub w calach odległość
ruchomego ogranicznika od linii cięcia.
Pomiar pokazany jest na skali (I),
znajdującej się poniżej wskaźnika.
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• Ýêñïëóàòàöèÿ • Obsługa •

IDEAL 4705
RUS Ñäâèãàéòå ðóêîÿòêó, ÷òîáû íå ñáèòü
PL

óñòàíîâëåííûé ðàçìåð.

Wyciągnięcie rączki może spowodować
nieprawidłowe wyregulowanie gilotyny.

À) çàáëîêèðîâàí â
RUS Ðû÷àã íîæà (À

PL

âåðõíåì ïîëîæåíèè. Ïîäíèìèòå
Ñ) è ïîëîæèòå
ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ
ñòîïó áóìàãè íà ñòîë ðåçàêà, òî÷íî
ðàñïîëîæèâ åå ïî çàäíåìó óïîðó
Í) ñëåâà.
G) è áîêîâîìó óïîðó (Í
(G

Dźwignia noża jest zablokowana w
górnej pozycji. Podnieś dźwignię noża (A)
do górnego położenia. Podnieś osłonę
zabezpieczającą (C). Ułóż plik papieru na
gilotynie tak, aby przylegał do
ogranicznika bocznego (H) i tylnego (G).
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• Ýêñïëóàòàöèÿ • Obsługa •

RUS Ïîâåðíèòå ìàõîâè÷îê ïðèæèìà

D) âïðàâî è ñëåãêà
áóìàãè (D
çàòÿíèòå êîðîòêèì ðûâêîì.

PL

Ñòîïà áóìàãè çàôèêñèðîâàíà.
Ñ).
Îïóñòèòå ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ
Przesuń korbę dociskową (D) w kierunku
maszyny. Obracaj korbą zgodnie z
ruchem wskazówek zegara do momentu
kiedy papier uzyska żądane położenie w
stosunku do noża. Opuść osłonę
zabezpieczającą (C).

Â) è
RUS Ñíèìèòå áëîêèðîâêó íîæà (Â
PL

îïóñòèòå ðû÷àã íîæà (À
À), äåðæà
åãî îáåèìè ðóêàìè
ðóêàìè.

Zwolnij blokadę noża (B) i opuść
dźwignię noża (A) używając obydwu rąk.
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• Ýêñïëóàòàöèÿ • Obsługa •

IDEAL 4705

À)
RUS Ïîñëå ðåçà âåðíèòå ðû÷àã íîæà (À

PL

íàçàä â âåðõíåå ïîëîæåíèå, ÷òîáû
íîæà.
çàáëîêèðîâàòü ðû÷àã íîæà
Ïîâåðíèòå ìàõîâè÷îê ïðèæèìà
D) âëåâî. Ïîäíèìèòå
áóìàãè (D
Ñ) è
çàùèùàþùèé ðóêè êîæóõ (Ñ
óáåðèòå îòðåçàííóþ áóìàãó.

Po dokonaniu cięcia podnieś dźwignię
(A) do pozycji, w której zostanie
zablokowana. Zwolnij docisk (D), podnieś
osłonę zabezpieczaj¹c¹ (C) i wyjmij
papier.
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
RUS Åñëè êà÷åñòâî ðåçà óõóäøàåòñÿ:

• Ïðîâåðüòå ãëóáèíó ðåçà
(ñì. ñòð. 29).

• Ïðîâåðüòå ìàðçàí (ñì. ñòð. 21).
• Çàìåíèòå íîæ

PL

(ñì. ñòð. 19-30).
Íîæ ìîæåò áûòü çàòî÷åí
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.
Åñëè âûñîòà íîæà óæå ìåíüøå
83 ìì/3,29 äþéìà, òî ïîâòîðíîå
çàòà÷èâàíèå íå âîçìîæíî.
Íóæíî çàìåíèòü íîæ.
Îïàñíî!
Ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó!
Íîæ î÷åíü îñòðûé. Íå ñíèìàéòå
è íå òðàíñïîðòèðóéòå íîæ áåç
çàùèòû. Çàìåíà íîæà äîëæíà
ïðîèçâîäèòüñÿ îáó÷åííûì
ïåðñîíàëîì.

W przypadku gdy pogarsza się jakość
cięcia:
• Sprawdź głębokość cięcia
(zobacz strona 29)
• Sprawdź listwę pod nóż
(zobacz strona 21)
• Wymień lub naostrz nóż tnący (zobacz
strona 19-30).
Nó¿ nie mo¿e byæ u¿ywany jeœli jego
wysokoœæ jest mniejsza ni¿
83 mm/3,29 cala. Należy użyć nowego
noża, jednak musi być to oryginalny nóż
firmy Krug & Priester, D -72336 Balingen.
UWAGA!
Ryzyko skaleczenia siê, ze wzglêdu na
bardzo ostre no¿e. Nie nale¿y
wymontowywaæ ani przenosiæ ostrza
bez zabezpieczenia.
Wymiana ostrza mo¿e byæ
wykonywana tylko przez
przeszkolonych pracowników.
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
IDEAL 4705
RUS Çàìåíó íîæà íåîáõîäèìî

PL

ïðîèçâîäèòü ñ ïåðåäíåé ÷àñòè
àïïàðàòà:
À) îïóñòèòå íîæ ê
Ðû÷àãîì íîæà (À
L), îòâåðíèòå âèíò
ìàðçàíó (L
êðåïëåíèÿ íîæà (N) ñïåöèàëüíûì
êëþ÷îì, èñïîëüçóþ òðóáêó
S)
óäëèíèòåëÿ (S
(èíñòðóìåíòû èç íàáîðà).
A) è
Ïîäíèìèòå ðû÷àã íîæà (A
çàôèêñèðóéòå åãî.

Wymiany no¿a dokonuje siê od frontu
maszyny w nastêpuj¹cy sposób:
Opuść nóż (A) za pomocą dźwigni, tak
aby zetknął się z listwą (L). Wykręć
śrubę (N) za pomocą specjalnego
pokrętła. Zamontuj specjalny uchwyt (S)
(dołączony do maszyny w pudełku z
narzędziami). Podnieś dźwignię noża (A)
do pozycji pierwotnej i zabezpiecz j¹.
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •

3.

RUS Ïðîâåðüòå ìàðçàí:

PL

Ïîäíèìèòå ìàðçàí ðóêîé è
1.
âûäâèíüòå åãî èç ðåçàêà (1.
1.).
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìàðçàí
2.
ìîæíî ïîâåðíóòü èëè çàìåíèòü (2.
2.).
(Ìàðçàí ìîæíî èñïîëüçîâàòü
âîñåìü ðàç).
Ïîâîðà÷èâàéòå ìàõîâè÷îê âïðàâî
äî òåõ ïîð, ïîêà ïðèæèì áóìàãè
çàêðîåòñÿ ïîëíîñòüþ (3.).
SprawdŸ listwê pod no¿em:
Lekko podnieś listwę spod noża i
wyciągnij ją z gilotyny (1.) Listwa może
być używana w ośmiu różnych
położeniach a następnie wymieniona na
nową (2.).
Przekrêæ korbê dociskow¹ w prawo
do uzyskania odpowiedniego zacisku
(3.).

2.
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
IDEAL 4705

Ñ) è
RUS Ïîäíèìèòå ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ

PL

óäàëèòå èç ïðîäîëãîâàòûõ
Q) 2 âèíòà, êðåïÿùèå
îòâåðñòèé (Q
íîæ, è çóá÷àòûå øàéáû.

Podnieś osłonę zabezpieczającą (C) (1.) i
wykręć dwie śruby z noża (Q) (2.).

RUS Óñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ

PL

ñìåíû íîæà è çàêðóòèòå îáå ðó÷êè
R) äî óïîðà â îòâåðñòèÿ (11.).
(R
Óäàëèòå îñòàâøèåñÿ âèíòû,
2.).
êðåïÿùèå íîæ (2

Zamocuj przyrząd wymiany noża (R) do
ostrza i mocno przykręć (1.). Następnie
usuń pozostałe śruby z noża (2.).
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
RUS Íàäåæíî çàêðóòèòå â íîæ ðóêîÿòêè

PL

ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ñú¸ìà íîæà
(1.). Ñäâèíüòå íîæ è ïðèñïîñîáëåíèå
A) âëåâî è âíèç,
äëÿ çàìåíû íîæà (A
2.
è óäàëèòå èç ìàøèíû (2.
2.).
Ïîìåñòèòå íîæ â çàùèòíûé ôóòëÿð
Â) è çàêðóòèòå âèíòû (3
3.).
(Â
Jednym pe³nym obrotem przekrêæ
zaciski na przyrz¹dzie wymiany no¿a.
Przesuñ nó¿ oraz przyrz¹d wymiany
no¿a (A) w lew¹ stronę i opuść, aby
usunąć nóż (2.). Umieść nóż w
przenośniku noża i przykręć go (3.).
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
IDEAL 4705
RUS Îñòîðîæíî äîñòàíüòå ñìåííûé íîæ

PL

èç ôóòëÿðà è ïðèâåðíèòå åãî ê
ïðèñïîñîáëåíèþ äëÿ ñìåíû
À).
íîæà (À
• Ðåçüáà ãîëîâîê ðóêîÿòîê íå äîëæíà
B).
âûñòóïàòü çà ïëîñêîñòü íîæà! (B
Ñ).
• íîæ äîëæåí áûòü çàêðûò! (Ñ
Îïàñíî! Ìîæíî ïîëó÷èòü
òðàâìó

Ostrożnie wyciągnij nowy nóż z pudełka i
przykręć go do przyrządu wymiany noża
(A).
• Śruby nie mogą wychodzić poza ostrze (B)
• Ostrze musi być zabezpieczone (C).
Ryzyko skaleczenia siê!

- 24 -

• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
RUS Óñòàíîâèòå çàìåíÿåìûé íîæ â

PL

äåðæàòåëü íîæà, èñïîëüçóÿ
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ çàìåíû íîæà,
ïîäíÿâ åãî ââåðõ è ñäâèíóâ âïðàâî
1.
(1.
1.) (ñìîòðèòå ðèñóíîê A), âûïîëíÿÿ
ýòó ïðîöåäóðó, îáå ïðóæèíû â
èñõîäíîì ïîëîæåíèè. Åñëè
ñíèìàåòå çàòóïèâøèéñÿ íîæ,
íåîáõîäèìî ñæàòü îáå ïðóæèíû
(ñìîòðèòå ðèñóíîê B).

Za pomocą przyrządu wymiany noża,
umieść nóż w odpowiednim miejscu,
poprzez przesunięcie przyrządu wymiany
w górę a następnie w prawą stronę (1.)
(patrz rysunek A), jednocześnie
wyciągając uchwyty z przyrządu
wymiany noża (zobacz rysunek B).
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
IDEAL 4705
RUS Ïðèæìèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ

PL

çàìåíû íîæà ðóêîé ââåðõ (1.
1.).
1.
Ñíà÷àëà, ñëåãêà çàêðóòèòå ñðåäíèé
âèíò êðåïëåíèÿ íîæà äðóãîé ðóêîé
2.
(2.
2.) è çà òåì, ñëåãêà çàêðóòèòå
3.
3.).
ëåâûé âèíò êðåïëåíèÿ íîæà (3.
Óäàëèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ
R) (îòêðóòèòå îáå
çàìåíû íîæà (R
ðóêîÿòêè).

Ręcznie podnieś przyrząd wymiany noża
do góry (1.) wkręć najpierw śrubę
środkową (2.), a następnie lekko dokręć
lewą śrubę (3.). Usuń przyrząd wymiany
ostrza (R) (odkręć uchwyty).
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
RUS Ñëåãêà çàêðóòèòå 2 âèíòà êðåïëåíèÿ
PL

íîæà â ïðîäîëãîâàòûõ îòâåðñòèÿõ
1.
(1.
1.).

Lekko przykręć śruby do ostrza, tak aby
osiągnęły górną krawędź uchwytu noża
(1.).

1.

RUS Âûêðóòèòå âèíò ðåãóëèðîâêè
PL

ãëóáèíû îïóñêàíèÿ íîæà (E
E)
ïîëíîñòüþ âïðàâî (--).

Przekręć pokrętło maksymalnie w prawo
aby regulować głębokość cięcia (E).

- 27 -

• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
IDEAL 4705

A) íà ìàðçàí (L
L) ïðè
RUS Îïóñòèòå íîæ (A

PL

ïîìîùè ðû÷àãà íîæà è ñëåãêà
çàòÿíèòå ïðàâûé âèíò êðåïëåíèÿ
N) ñïåöèàëüíûì êëþ÷îì,
íîæà (N
íàäåâ íà êëþ÷ ìåòàëëè÷åñêóþ
S).
òðóáêó (S

Opuść nóż za pomocą dźwigni (A), do
momentu aż zetknie się z listwą (L),
specjalnym pokrętłem lekko dokręć
prawą śrubę do noża (N) i zamocuj
specjalny uchwyt (S).
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
RUS Ïðîâåðêà ãëóáèíû ðåçà:

PL

ÏÐÈÆÈÌ

ok

zacisk

ÍÎÆ
nó¿

Ïîäíèìèòå ïðèæèì, ïîâîðà÷èâàÿ
1.
ìàõîâè÷îê âëåâî (1.
1.). Óáåðèòå âñå
èíñòðóìåíòû è ïîëîæèòå 1 ëèñò
áóìàãè ïî âñåé äëèíå ðåçà.
• Îïóñòèòå ðû÷àã íîæà âíèç äî
2.
óïîðà (2.
2.).
3.
3.)
• Ñëåãêà íàäàâèòå íà ðó÷êó íîæà (3.
è ïîâîðà÷èâàéòå âèíò ðåãóëèðîâêè
E) âëåâî
ãëóáèíû îïóñêàíèÿ íîæà (E
+) äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò
(+
ðàçðåçàí ëèñò.
(1 îáîðîò = 1,75 ìì)
Îïàñíî!
Íîæ âñåãäà äîëæåí áûòü çàêðûò
ïðèæèìîì. Ìîæíî ïîëó÷èòü
òðàâìó! (ñì. ðèñóíîê âíèçó ñëåâà).
SprawdŸ g³êbokoœæ ciêcia:
Odblokuj zacisk przekręcając korbę w
lewą stronę (1.). Usuń wszystkie
przyrządy i umieść jedną kartkę papieru
wzdłuż długości cięcia.
Opuść nóż za pomocą dźwigni, lekko
naciśnij uchwyt noża i przekręć pokrętło
w lewo, w celu regulacji głębokości
cięcia (E), aż do momentu, gdy papier
będzie przecinany na całej długości
(1 obrót = 1,75 mm).
UWAGA!
Nó¿ zawsze musi byæ zakryty za
pomoc¹ zacisku. Istnieje ryzyko
skaleczenia siê (zobacz obrazek po
lewej stronie).

ok
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• Çàìåíà íîæà è ìàðçàíà • Wymiana noża i listwy pod nóż •
IDEAL 4705
RUS Çàòÿíèòå ïðàâûé âèíò êðåïëåíèÿ

PL

N) ñïåöèàëüíûì êëþ÷îì,
íîæà (N
íàäåâ íà êëþ÷ ìåòàëëè÷åñêóþ
S).
òðóáêó (S

Używając specjalnego pokrętła oraz
uchwytu (S) dokręć śruby na nożu (N).

A) ââåðõ è
RUS Îòâåäèòå ðû÷àã íîæà (A

PL

çàôèêñèðóéòå åãî. Ïîäíèìèòå
Ñ). Çàêðóòèòå
ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ
îñòàëüíûå 4 âèíòà.

Podnieś dźwignię noża (A) do pozycji
górnej i zabezpiecz j¹. Następnie
podnieś osłonę bezpieczeństwa (C).
Dokręć pozostałych pięć śrub.

C
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• Òåõîáñëóæèâàíèå è ÷èñòêà • Konserwacja i czyszczenie •
RUS Òåõîáñëóæèâàíèå äîëæíî
PL

ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî îáó÷åííûì
ïåðñîíàëîì.

Wszystkie prace związane z konserwacją
gilotyny oraz wymianą noża mogą być
wykonywane tylko przez przeszkolonych
pracowników.

RUS Âðåìÿ îò âðåìåíè íóæíî ñìàçûâàòü

âñå äâèæóùèåñÿ ÷àñòè. (Èñïîëüçóéòå
ìàñëî, íå ñîäåðæàùåå ñìîëèñòûõ
âåùåñòâ è ãóñòóþ ñìàçêó). Íóæíî
óäàëèòü áóìàãó è ïûëü, à òàêæå âñþ
ñòàðóþ ñìàçêó.
= Òî÷êè ñìàçêè ìàøèíû

Nr. 9003 233

Nr. 9001 828
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IDEAL 4705
PL

Wszystkie ruchome części gilotyny
wymagają okresowego smarowania (Nie
należy używać smarów żywicznych).
Przed smarowaniem części, należy je
wyczyścić i usunąć z gilotyny wszystkie
skrawki papieru.
= miejsca, w których należy
smarować ruchome części
gilotyny.

Nr. 9003 233

Nr. 9001 828
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• Òåõîáñëóæèâàíèå è ÷èñòêà • Konserwacja i czyszczenie •
A) íèêîãäà íå äîëæåí
RUS Ðû÷àã íîæà (A

PL

ñàìîïðîèçâîëüíî îïóñêàòüñÿ. Åñëè
íåîáõîäèìî, çàêðóòèòå
øåñòèãðàííûé âèíò. Ñíèìèòå
K). Îòêðóòèòå äâà âèíòà (P
P)
êðûøêó (K
1.
1.) Îñëàáüòå âèíò íà
íà êðûøêå (1.
2.
3.
3.).
ìàõîâèêå (2.
2.) è óäàëèòå åãî (3.
4.
Îñâîáîäèòå ôèêñàòîð íîæà (4.
4.) è
ñëåãêà ïåðåìåñòèòå ðû÷àã íîæà
5.
6.
âëåâî (5.
5.). Óäàëèòå êðûøêó (6.
6.).
Åñëè íåîáõîäèìî:
Ïîâåðíèòå âèíò ðåãóëèðîâêè
E) âïðàâî.
ãëóáèíû îïóñêàíèÿ íîæà (E
Åñëè íàñòðîéêà ðåãóëèðîâî÷íîãî
âèíòà èçìåíèòñÿ, òî Âû äîëæíû âñå
âåðíóòü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå èëè
ïðîèçâåäèòå çàíîâî íàñòðîéêó
âèíòà ðåãóëèðîâêè ãëóáèíû
îïóñêàíèÿ íîæà (ñìîòðèòå
ñòðàíèöó 29).

Dźwignia noża (A) nie może opadać
automatycznie. Jeśli to konieczne dokręć
sześciokątną śrubę. Usuwanie pokrywy
(K) : odkręć dwie śruby (P) znajdujące się
na pokrywie gilotyny. Poluźnij śrubę na
korbie dociskowej (2.) a następnie usuń
ją (3.). Poluźnij blokadę ostrza (4.) i
delikatnie przesuń dźwignię noża w lewą
stronę (5.). Zdejmij pokrywę gilotyny (6.).
Jeœli to konieczne: Przekręć pokrętło
regulacji głębokości cięcia w prawą
stronę. Jeżeli ustawienia śruby
regulacyjnej zostaną zmienione, należy
wówczas powrócić do pierwotnej pozycji
urządzenia lub ponownie ustawić
regulację głębokości cięcia (patrz strona
29).
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• Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè • Możliwe usterki •
IDEAL 4705
RUS Àïïàðàò íå ðàáîòàåò!
PL Urz¹dzenie nie dzia³a

RUS Íåâîçìîæíî ïðîèçâåñòè ðåç.

Ñ) (11.)
• Çàêðîéòå ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ
• Ñíèìèòå áëîêèðîâêó íîæà (22.) è

PL

îïóñòèòå ðû÷àã (À
À), äåðæà
3.).
ðóêîÿòêó îáåèìè ðóêàìè (3

Ciêcie papieru nie mo¿e zostaæ
wykonane:
• Zamknij osłonę bezpieczeństwa (C)(1.)
• Zwolnij blokadę noża (2.), a następnie
opuść dźwignię noża (A) używając
obydwu rąk (3.).
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• Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè • Możliwe usterki •
RUS Ïîñëåäíèé ëèñò íå îòðåçàåòñÿ:

Ñ) (11.)
• Çàêðîéòå ïåðåäíèé êîæóõ (Ñ

PL

Ïîâåðíèòå èëè ðàçâåðíèòå ìàðçàí
L) (ñì. ñòð. 21), åñëè íàäî
(L
îòðåãóëèðóéòå íîæ, ïîâîðà÷èâàÿ
ðåãóëèðîâêó íîæà (E) âëåâî (+).
(cì. ñòð. 29).

Nó¿ nie przecina ostatniej kartki
papieru:
• Przekręć lub obróć listwę pod nożem
(L) (zobacz strona 21). Jeśli to
konieczne przekręć śrubę regulacyjną
(E) w lewo i ustaw głębokość cięcia
(zobacz strona 29).
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• Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè • Możliwe usterki •
IDEAL 4705
RUS Ñíèæàåòñÿ êà÷åñòâî ðåçà èëè

î÷åíü òðóäíî ðåçàòü.
(Íîæ çàòóïèëñÿ)

PL

• Çàìåíèòå íîæ (ñì. ñòð. 19-30).

Gdy pogarsza siê jakoœæ ciêcia lub
ciêcie papieru jest niemo¿liwe
(nóż jest tępy) – należy wymienić nóż
(zobacz strony 19 – 30)
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• Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè • Możliwe usterki •
RUS Íè îäèí èç ðåêîìåíäîâàííûõ

"Service"

PL

ìåòîäîâ íå ïîìîãàåò ðåøèòü
ïðîáëåìó:
• Ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíîé ñëóæáîé
ïîñòàâùèêà îáîðóäîâàíèÿ!
Je¿eli ¿adna z metod nie pomo¿e
rozwi¹zaæ problemu to:
Skontaktowaæ siê z
• www.ideal.de „serwis“
service@krug-priester.com
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• Ïðèíàäëåæíîñòè • Akcesoria •
IDEAL 4705
RUS Ðåêîìåíäîâàííûå ïðèíàäëåæíîñòè:
PL Polecane akcesoria:

RUS Íîæ
PL Nóż
Nr. 9000 021

RUS Ìàðçàí (6 øòóê)
PL Listwa pod nóż (6 sztuk)
Nr. 9000 222

RUS Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ çàìåíû íîæà
PL Przyrząd wymiany noża
Nr. 9000 518 1

RUS Ïîäñòàâêà
PL Stojak pod gilotynę
Nr. 4700 1100

RUS
PL

1
1
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Âêëþ÷åíî â ïîñòàâêó.
Dołączono do przesyłki.

• Òåõíè÷åñêèå äàííûå • Dane techniczne •
RUS Àïïàðàò îäîáðåí íåçàâèñèìîé

PL

ëàáîðàòîðèåé ïî áåçîïàñíîñòè è
îõðàíå òðóäà. Êîìïàíèÿ èìååò
ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà DIN EN ISO
9001:2000.
Òî÷íûå òåõíè÷åñêèå äàííûå
íàõîäÿòñÿ íà íàêëåéêå ñ
òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
àïïàðàòà.
Ïðè îôîðìëåíèè çàÿâêè ïî
ãàðàíòèè, óêàçûâàéòå ñåðèéíûé íîì
åð óíè÷òîæèòåëÿ, êîòîðûé
ðàñïîëîæåí íà øèëüäèêå ìàøèíû.
Äàííûå ìîãóò èçìåíÿòüñÿ áåç
óâåäîìëåíèÿ.

Urządzenie zostało sprawdzone przez
niezależne laboratoria.
Firma IDEAL posiada certyfikat jakości
DIN EN ISO 9001-2000. Wszystkie
niezbędne specyfikacje dotyczące
gilotyny można znaleźć na naklejce,
zamieszczonej na urządzeniu.
Aby domagać się gwarancji, urządzenie
musi ciągle posiadać oryginalną
tabliczkę znamionową.

Wolfgang Priester
-General Manager-
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IDEAL 4705

Ïðèìå÷àíèÿ:
Uwagi:
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Ïðèìå÷àíèÿ:
Uwagi:
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IDEAL 4705

Ïðèìå÷àíèÿ:
Uwagi:
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Ïðèìå÷àíèÿ:
Uwagi:
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