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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa, 

zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować i korzystać z niej 

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia. 

 ProfiBINDER&CLOSER została zaprojektowana do bindowania papieru. Używaj urządzenia 

tylko do tego celu i nie próbuj stosować żadnych innych materiałów. Stosując się do tej 

instrukcji zapewnisz długi żywot swojemu urządzeniu i zabezpieczysz je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni. 

 Chroń urządzenie przed wilgocią, kurzem, bezpośrednim działaniem słońca, nie umieszczaj  

w  pobliżu   urządzeń  do  ogrzewania i klimatyzacji. 

 Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. 

 W czasie bindowania nie wolno wkładać rąk do szczeliny bindującej ani mechanizmu 

rozciągania grzbietów plastikowych – niebezpieczeństwo skaleczenia! 

 Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi. 

 Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem. 

 Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP. 

 Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona. 

 

2. ZALECENIA PRODUCENTA 

 Używaj tylko sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych firmy OPUS. 

 Urządzenie jest przeznaczone do bindowania grzbietem drutowym bądź plastikowym 

wyłącznie papieru bądź miękkich okładek. 

 Wyciągnij z opakowania i zamontuj wszystkie elementy urządzenia. Ustaw urządzenie na 

stabilnym podłożu. 

 Przetestuj ustawienia urządzenia przed przystąpieniem do oprawiania ważnych 

dokumentów wykonując próbę na przedziurkowanych kartkach papieru. 

 

UWAGA!   

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić  do utraty gwarancji. 
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3. BUDOWA URZĄDZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – mechanizm rozciągania grzbietów    
plastikowych 

2 – ruchomy ogranicznik 

3 – szczelina zagniatająca grzbiet drutowy 

4 – wspornik papieru 

5 – dźwignia zaciskająca grzbiet drutowy 

6 – przełączniki rozmiaru  

7 - dźwignia rozciągu grzbietu plastikowego  

8 - haki przytrzymujące grzbiet drutowy 
podczas nakładania dokumentu 

9 – metalowy pałąk

 

4. ZASTOSOWANIE 
 

Urządzenie przeznaczone jest do bindowania uprzednio przedziurkowanego papieru  
i plastikowych lub kartonowych okładek za pomocą grzbietu plastikowego (zakres Ø 6 mm do 
Ø 50 mm) lub drutowego (zakres 3/16" - 1"). 
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5. OBSŁUGA 
  

OPRAWIANIE GRZBIETEM PLASTIKOWYM 

 Włóż w otwory znajdujące się z frontu urządzenia metalowy pałąk (9). Służy on do 
podtrzymywania dokumentacji w trakcie oprawiania. 

 Wybierz odpowiednią średnicę grzbietu posługując się podaną niżej tabelą. Do oprawianej 
ilości kartek dobierzesz odpowiednią średnicę grzbietu, np. 145 kartek można oprawić 
grzbietem o średnicy 16 mm. 

 

Maksymalna ilość kartek 10 25 45 65 105 125 145 165 

Rozmiar grzbietu (mm) 4,5 6 8 10 12 14 16 18 

Maksymalna ilość kartek 180 210 240 270 300 350 440 510 

Rozmiar grzbietu (mm) 20 22 25 28 32 38 45 51 

 

 Nałóż plastikowy grzbiet na metalowy grzebień (1) tak, aby otwarcie grzbietu było 
skierowane ku górze. 

 Za pomocą prawej dźwigni (7) rozciągnij grzbiet plastikowy znajdujący się na grzebieniu. 

 Włóż przygotowany, przedziurkowany plik kartek pionowo w otwarty grzbiet (stroną 
tytułową zwróconą do siebie) i stopniowo nachylaj do przodu, aż do oparcia o podstawę. 

 Wróć dźwignią (7) w położenie początkowe i wyjmij oprawiony plik. 
 

OPRAWIANIE GRZBIETEM DRUTOWYM 

 Zamocuj z tyłu urządzenia plastikowy wspornik papieru (4).  

 Dobierz odpowiedni rozmiar grzbietu do ilości kartek, która ma zostać oprawiona. Przy 
płytszej perforacji dokumentów należy wybierać mniejszy rozmiar grzbietu. 
 
Poniższa tabela zawiera zasady doboru rozmiaru grzbietu drutowego. Liczba kartek podana  
w tabeli nie uwzględnia okładek. Jeśli dokumenty oprawiane są w okładki, należy wybrać 
większy rozmiar grzbietu. 

Rozmiar grzbietu (mm) 4,8 6,4 8 9,5 11 12,7 14,3 

Rozmiar grzbietu (cale) 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 

Ilość oprawianych kartek 20 35 50 65 80 100 120 

                

Rozmiar grzbietu 16 19 22 25 28,5 32  
Rozmiar grzbietu (cale) 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4  

Ilość oprawianych kartek 150 170 200 230 245 280  
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 Na haki znajdujące się z przodu urządzenia nałóż grzbiet drutowy. 

 Nałóż kartki na otwarty grzbiet, a następnie ściągnij dokumentację. Włóż  poprawiane 
dokumenty do szczeliny zaciskowej (3) otwarciem skierowanym ku dołowi.  Dzięki magnesowi 
grzbiet drutowy zostaje przyciągnięty do ścianki dolnej szczeliny zaciskowej (3). 

 Wybierz za pomocą przełączników rozmiaru przycisk odpowiadający wielkości grzbietu 
drutowego, którego chcesz użyć. Górny rząd przycisków przeznaczony jest dla grzbietów 
drutowych 2:1”, dolny – dla 3:1”. 

 Dźwignię (5) pociągnij w dół by dokładnie zacisnąć grzbiet. Uwolnij dźwignię. 

 Wyciągnij dokumenty ze szczeliny – oprawa jest gotowa 
 

Uwaga! 

W razie kiedy grzbiet drutowy nie jest poprawnie zaciśnięty zdejmij wspornik papieru (4),  

a na tylnej ściance urządzenia zamontuj jeden z dwóch kompletów płytek o szerokości 1 mm 

bądź 0.5 mm. Chropowaty bok płytek powinien skierowany być do wewnątrz urządzenia. 

Następnie wspornik papieru ponownie załóż na urządzenie i dociśnij raz jeszcze niedomknięty 

grzbiet wraz z dokumentacją. 

Maksymalna długość bindowanego dokumentu wynosi 340 mm. Przy zaciskaniu grzbietu 
drutowego dłuższego niż 340 mm należy wyjąć boczne ograniczniki (2). 

 
6. DANE TECHNICZNE 

 

Urządzenie oprawia: 

 grzbietem plastikowym:   zakres Ø 6 mm do Ø 50 mm 

grzbietem drutowym:    zakres 3/16" – 1¼" 

Maksymalny  format oprawianego papieru:  A4   

Waga netto:      9,9 kg 

Waga brutto:      12,2 kg 

Wymiary (W x S x G):     320 x 470 x 325 mm 
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1. HEALTH & SAFETY PRECAUTIOUS  

 

 Before operating the equipment, please read the user guide carefully and follow the 

instructions. 

 profiBINDER&CLOSER is designed to bind documents only. Do not use the equipment to 

punch hard materials such as metal → it may result in damaging of the equipment. 

 The device must be placed on a sturdy and level surface. 

 The equipment should be protected against dust and moisture. Do not allow any liquid to 

get inside the unit. 

 The equipment should be kept out of reach and away from children and animals. 

 ATTENTION: be very careful  while stretching open the plastic comb, they are sharp.  

 ATTENTION: take care while clamping close the wire combs, Do not put your fingers into 

the clamping slot → danger of injury!  

 

 

2. RECOMMENDATIONS 

 

3. Use only recommended supplies and accessories.  

4. The equipment is designed to bind documents with plastic and wire combs only. 

5. Unpack and install all the elements of the device ready to operate. 

6. The device must be placed on a sturdy and level surface. 

7. Before binding important documents, test the settings of the equipment on a sheets 

of paper.  

 

NOTE! 

Not complying with the above recommendations can result in, the guarantee/warranty 

being made VOID. 
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3. CONSTRUCTION OF THE EQUIPMENT 

 

1 –Comb expanding and binding tool   

2 –Removable side stops 

3 – Wire binding slot 

4 – Back support  

5 – Wire binding handle 

6 – Wire binding keys 

7 - Comb expander and binding lever 

8 – Wire comb hooks 

9 - Document binding metal support

 
4. APPLICATION 

 
The equipment is designed for binding plastic punches with paper, soft plastic, paper and thin 
card covers covered with a plastic film (Ø 6 mm up to Ø 50 mm ) or wire (3/16" - 1" ) combs. 
  

5. OPERATION 
 

BINDING WITH PLASTIC COMBS: 
 

 Install the chrome metal frame document support (9) on to the front in the holes on the 
equipment.  

 Choose the correct comb size, pages and cover capacity using chart below. 
 

Maximum pages with  
covers capacity 

10 25 45 65 105 125 145 165 

Comb size (mm) 4,5 6 8 10 12 14 16 18 
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Maximum pages with  
covers capacity 

180 210 240 270 300 350 440 510 

Comb size (mm) 20 22 25 28 32 38 45 51 

 

 Ensure the leaver is pushed to the back before putting the plastic comb on.  

 Put the plastic comb on to the comb expander mechanism on the top of the equipment 
with the comb opening upwards. 

 Pull the lever (7) backwards gently to open the comb to the size required with the teeth 
pointing up. 

 Insert the punched documents and covers on to the opened comb, front cover upwards. 

 Push the handle to the back slowly until it stops to close the plastic comb. 

 Remove bound and ready documents from the comb plate. 
 

BINDING WITH WIRE COMBS: 
 

 Install plastic back support (4) to the back of equipment. 

 Choose correct comb size using chart below showing comb and sheets. SEE construction 
diagram. 

 

Comb size (mm) 4,8 6,4 8 9,5 11 12,7 14,3 

Comb size (inch) 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 

Maximum pages with  
covers capacity 

20 35 50 65 80 100 120 

                

Comb size (mm) 16 19 22 25 28,5 32  
Comb size (inch) 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4  

Maximum pages with  
covers capacity    

150 170 200 230 245 280 
 

 

 Hang the wire comb on the hooks on the fount. 

 Insert the punched sheets of paper and covers on to the open comb. Lift the wire comb 

with the documents and covers of the hooks carefully, places them in the wire binding 

slot. The equipment has magnet to hold the wire comb into the compressing closing slot. 

 Push down the appropriate binding key for the wire comb being used (6). Back row of for 

2:1 wire and front row for 3:1 wire.  

 Pull down the handle (5) to close the wire comb on the documents precisely, then release 

the handle.  

 Take the finished bound documents out of the closing slot ready to use! 
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Attention! 
In the event that the wire spine is not properly closed, remove the back support (4), and on 
the back wall of the device, install a set of spacer plates ether a 1mm or 0.5 mm wide. The 
rough side towards the wire spine. Replace the back support and close the wire spine once 
more. 
 
The maximum length of the spin with covers and pages is 340 mm. When the wire spine is 
longer than 340 mm, remove the side stops (2).  
 

6. TECHNICAL DATA 
 

Machine binds: 

 Plastic combs:    range from Ø 6 mm to Ø 50 mm 

 Wire combs:    range 3/16" - 1¼" 

Format:     A4   

Net weight:     9.9 kg 

Gross weight:     12.2 kg 

Dimensions:     H 320 x W 470 x D 325 mm 
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