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Środki ostrożności 
 
• Obsługiwać maszyny zgodnie z instrukcj

maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych 
• Urządzenia nie mogą być obsługiwane przez dzieci
• Nie używać dziurkaczy do dziurkowania twardych materiałów takich jak metale, 

ponieważ mogłoby to spowodowa
• W czasie dziurkowania zachowa

w szczeliny dziurkujące – niebezpiecze
• Należy chronić urządzenie przed wilgoci
 
Zalecenia producenta 
 
• Maszyny są przeznaczone wyłą

okładek 
• Należy używać tylko materiałów zalecanych przez producenta
• Maszyny dziurkują jednorazowo 
• Należy regularnie opróżniać pojemnik na 

urządzenia, od spodu) 
• Podczas użytkowania podkładki

właściwe działanie dziurkacza nale
całkowicie wymienić podkładki nale
znajdujących od spodu.  

• W przypadku zapchania wycinaka nale
 
Dziurkowanie 
 
• Urządzenia posiadają możliwość
• W celu ustawienia odpowiedniej odległo

metalowymi ogranicznikami ustawiaj
znajdujących się pomiędzy ramionami dziurkacza

o Brak metalowego ogranicznika
mm 

o Grubsza część ogranicznika skierowana w stron
umieszczona w otworze) 

o Cieńsza część ogranicznika skierowana w stron
umieszczona w otworze) 

 
Dane technicznie 
 
Model Ilość 

dziurek 
Dziurkowanych 

kartek
S2-70 2 
S3-70 3 
S4-70 4 
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zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na 
 jednorazowo dziurkowanych kartek 

 obsługiwane przez dzieci 
do dziurkowania twardych materiałów takich jak metale, 

 mogłoby to spowodować uszkodzenie maszyny 
zachować szczególną ostrożność. Nie wkładać rąk            

niebezpieczeństwo skaleczenia!  
dzenie przed wilgocią 

wyłącznie do dziurkowania papieru bądź miękkich 

 tylko materiałów zalecanych przez producenta 
jednorazowo do 70 kartek papieru 

ć pojemnik na ścinki (pojemnik znajduje się z tyłu 

ytkowania podkładki pod nożami tnącymi zużywają się. Aby przedłużyć 
działanie dziurkacza należy co pewien czas obrócić podkładki. Aby 

 podkładki należy poluzować je poprzez odkręcenie śrubek 

W przypadku zapchania wycinaka należy go wyjąć i usunąć zawartość środka 

liwość regulacji odległości dziurek od krawędzi kartki 
W celu ustawienia odpowiedniej odległości należy posłużyć się załączonymi 
metalowymi ogranicznikami ustawiając je w odpowiedniej pozycji w otworach 

dzy ramionami dziurkacza 
Brak metalowego ogranicznika– odległość dziurki od krawędzi kartki – 11 

 ogranicznika skierowana w stronę papieru (a cieńsza 
umieszczona w otworze) – odległość dziurki od krawędzi kartki – 4,5 mm 

 ogranicznika skierowana w stronę papieru (a grubsza 
umieszczona w otworze) – odległość dziurki od krawędzi kartki – 7,5 mm 

Dziurkowanych 
kartek 

Ciężar netto Ciężar brutto 

70 0,6 kg 0,7 kg 
70 1,4 kg 1,6 kg 
70 1,7 kg 1,8 kg 
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