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GILOTYNY KOBRA
EM-360, 360-A, 460-A

ELEMENTY GILOTYNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Osłona noża.
Rączka.
Dźwignia docisku ręcznego.
Dźwignia docisku automatycznego.
Regulowany ogranicznik wymiarów cięcia.
Ogranicznik papieru.
Podziałka centymetrowa.
Zaczep (prowadnica) osłony bezpieczeństwa.
Śruby mocujące osłonę.
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DANE TECHNICZNE
KOBRA
Długość cięcia:
Tnie jednorazowo
kartek:
Docisk:
Wymiary:
Waga:

EM-360
360 mm
15-20 A4 70g/m2
13-17 A4 80g/m2
ręczny
300 x 400 mm
4 kg

360-A
360 mm
25-30 A4 70g/m2
21-26 A4 80g/m2
automatyczny
300 x 400 mm
5,5 kg

460-A
460 mm
30 A4 70g/m2
26 A4 80g/m2
automatyczny
355 x 500 mm
8 kg

MONTOWANIE
Unieś rączkę na wysokość ok. 10 cm i odkręć śruby (9) .
Uwaga! W modelach 360-A i 460-A wykręcenie śrub bez uniesionej rączki może
spowoduje wciągnięcie trzpieni automatycznego docisku do środka gilotyny
a umieszczenie ich na właściwych miejscach może być nieco kłopotliwe więc lepiej
unieść tą rączkę.
Umieść osłonę bezpieczeństwa (1) jak pokazano na rysunku zwracając uwagę na to aby
zaczep przy rączce (8) obejmował osłonę a nie odstawał poza nią i przykręć osłonę
wcześniej odkręconymi śrubami (9). Przy dokręcaniu wyreguluj osłonę (na jej fasolkowych otworach ) tak aby była blisko noża ale nie zachodziła na niego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Gilotyny KOBRA posiadają osłonę bezpieczeństwa, która chroni przed kontaktem
z ostrzem noża tnącego. Osłony bezpieczeństwa nie wolno zdejmować a jej zamontowanie musi nastąpić przed rozpoczęciem użytkowania. W przypadku kiedy rączka nie
utrzymuje się w jednej pozycji i obsuwa się w dół samoczynnie należy dokręcić nakrętkę
(A) i zablokować śrubę (B).

OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. Podnieś w górę obsadę noża i włóż papier pomiędzy docisk a podstawę gilotyny.
2. Ustaw ogranicznik wymiarów cięcia do wymaganego rozmiaru poprzez przekręcenie
plastikowej gałki.
3. W przypadku gilotyny KOBRA 360 EM naciśnij ręczny docisk (3) aby zablokować
papier. Gilotyny KOBRA 360 A oraz KOBRA 460 A docisk jest automatycznie
uruchamiany razem z ruchem ostrza noża.
4. Opuść nóż w dół aby dokonać cięcia papieru.

UŻYTKOWANIE
1. W przypadku cięcia jednorazowo ilości kartek zbliżonych do ilości maksymalnych
zaleca się cięcie również małych ilości kartek, co pozwoli na samoostrzenie się noża
poprzez kontakt ostrza z przeciwostrzem.
2. We wszystkich gilotynach z nożem łukowatym występuje zasada, że im większa ilość
kartek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.
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3. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia dokładności kąta prostego pomiędzy
ostrzem, a listwą prowadzącą (z podziałką centymetrową), w tym celu należy poluzować 2 śruby mocujące tę listewkę, ustawić kąt i dokręcić śruby.

KONSERWACJA
1. Gilotynę można czyścić suchą szmatką. Nie używaj w żadnym wypadku rozpuszczalników i wody.
2. Od czasu do czasu posmaruj ostrze olejem silikonowym lub płynną wazeliną,
używając szmatki. Zapewni to gładką pracę noży i ochroni stal przed rdzewieniem.

USTERKI
W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem
uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik
powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania
urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko
uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.
Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży
wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.
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