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 1. Grzebień
 2.  Ogranicznik boczny papieru
 3.   Szczelina wejściowa (dziur-

kująca) papieru
 4.   Wskaźnik do pomiaru gru-

bości grzbietu
 5.   Rączka otwierająca i zamy-

kająca (bindująca) grzbiet
 6.   Regulacja głębokości mar-

ginesu dziurkowania

 7.  Rączka dziurkująca
 8.   Wyłączane noże (dotyczy 

tylko modelu Jazon Plus)
 9.  Pojemnik na ścinki
 10. Blokada otwarcia grzbietu
 11. Pokrywa górna
 12. Pokrywa dolna
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Dane techniczne

Użytkowanie  urządzenia
1.  Wyjmij bindownicę z kartonu i postaw na stabilnym blacie roboczym. 
2.  Otwórz pokrywę górną (11) i dolną (12).
3.    Przed rozpoczęciem dziurkowania sprawdź specjalnym wskaźnikiem (4) grubość doku-

mentu.
  Wyjmij wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu (4) z otworu, w którym się znajduje, i umieść 

go w pozycji  pionowej. Unieś suwak  wskaźnika, przyłóż dokument do wskaźnika i zwolnij 
suwak – na podziałce odczytasz rozmiar grzbietu, który należy użyć do bindowania.

Uwaga:
  Bindownica Jazon (Plus) jest wyposażona w niezależne mechanizmy dziurkowania kartek 

i otwierania grzbietu. Umożliwia to równoczesne nakładanie przedziurkowanych kartek na 
grzbiet i dziurkowanie pozostałych, co usprawnia proces bindownia i zwiększa wydajność pracy.

4.  Umieść grzbiet na grzebieniu (1) tak, aby otwarcie grzbietu było skierowane do góry. 
5.  Naciśnij rączkę bindującą (5) w dół, otwierając grzbiet.
Uwaga:
  Bindownica  Jazon (Plus) posiada blokadę otwarcia grzbietu (10). Funkcja ta pozwala za-

blokować grzbiet w określonej pozycji. Jest to pomocne przy wielokrotnym oprawianiu do-
kumentów tego samego rozmiaru.

6.  Blokada otwarcia grzbietu (10) w każdym nowym urządzeniu jest  ustawiona dla grzbietu 
o rozmiarze 51mm. Dlatego przy pierwszym blokowaniu grzbietu przekręć pokrętło bloka-
dy otwarcia grzbietu (10) zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu.  

7.  Następnie ustaw blokadę otwarcia grzbietu (10) w odpowiedniej pozycji. 
  Kieruj się zasadą - dla grzbietów mniejszego rozmiaru przekręcaj pokrętło blokady otwar-

cia grzbietów (10)   zgodnie z ruchem wskazówki zegara, dla grzbietów większego rozmia-
ru – w kierunku przeciwnym.

8.   W zależności od grubości bindowanego dokumentu, ustaw głębokość marginesu specjal-
nym regulatorem (6), znajdującym się z lewej strony urządzenia.

 

  Przy ustawianiu marginesu kieruj się zasadą: im grubszy dokument, tym większy margines.

Model Jazon Jazon Plus

Maksymalny format oprawianego dokumentu A4 A4

Maks. ilość kartek dziurkowanych jednorazowo 25 25

Maksymalna ilość oprawianych kartek 510 510

Ilość wyłączanych noży dziurkujących 0 7

Regulacja głębokości marginesu [mm] 2-5 2-5

Wskażnik do pomiaru średnicy grzbietu + +

Ogranicznik boczny papieru + +
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Rozmiar grzbietu 6—8 10—12,5 14—19 22—51

Głębokość marginesu [mm] 2 3 4 5
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9.   Odpowiednio do rozmiaru papieru ustaw ogranicznik boczny (2) tak, aby perforacja dziur-
kowania została właściwie wycentrowana. 

  Przetestuj dziurkowanie na skrawku papieru zanim zaczniesz  dziurkować oryginalny do-
kument.

Uwaga:
  Model Jazon Plus jest wyposażony w 7 wyłączanych noży dziurkujących (8), dzięki którym 

możemy regulować ilość dziurek w zależności od formatu papieru (A4, A5).

10. Wyłącz nóż poprzez pociągnięcie go do góry (dotyczy tylko modelu Jazon Plus).
11. Ustaw rączkę dziurkującą (7) w pozycji pionowej.
12.  Wyrównaj krawędzie dokumentu i odpowiednią ilość kartek umieść w szczelinie dziurkują-

cej (3).
 Upewnij się, że wszystkie kartki są dosunięte do ogranicznika bocznego papieru (2).
13.  Pociągnij rączkę dziurkującą (7)  w dół  do oporu  tak, aby wszystkie kartki były przedziur-

kowane. 
14.  Odciągnij rączkę dziurkującą (7) do jej pozycji początkowej i wyjmij przedziurkowany doku-

ment.
15. Umieść przedziurkowane kartki w przygotowanym wcześniej grzbiecie.
16.  Kiedy wszystkie przedziurkowane kartki będą włożone do grzbietu, wróć rączką bindującą 

(5) do początkowej pozycji w celu zamknięcia grzbietu.
17. Wyjmij zbindowany dokument z grzebienia (1). Gotowe!

Uwaga:
  Grzbiety mogą być łatwo ponownie otwarte i użyte poprzez powtórzenie powyższego pro-

cesu bindowania. Dzięki temu można dowolnie dokładać lub wyjmować kartki ze zbindo-
wanego dokumentu.

 

Zalecenia
1.  Dziurkowanie maksymalnych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest wła-

ściwym sposobem użytkowania bindownic. Eksploatacja każdego urządzania z maksymal-
nymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności.

2.  Nie należy wkładać większych ilości kartek niż maksymalna. Może to bowiem spowodować 
zablokowanie układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość, a nawet pro-
wadzić do jego uszkodzenia.

3. Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki.
4.  Odpowiedni rozmiar grzbietu można dobrać także posługując się poniższą tabelą.

Rozmiar grzbietu 5 6 8 10 12,5 14 16 19 22 25 28,5 32 38 45 51

Maks. ilość kartek 10 25 45 65 105 125 145 165 210 240 270 300 350 440 510
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Porady dla użytkownika bindownicy Jazon (Plus)

Jakie są korzyści z posiadania 
ogranicznika papieru?
Ogranicznik umożliwia właściwe umieszczenie 
arkuszy papieru w szczelinie dziurkującej. Przy 
złym ustawieniu ogranicznika cięcie może zostać 
wykonane niewłaściwie. Z reguły ogranicznik jest             
fabrycznie ustawiony w pozycji dopasowanej do 
standardowego rozmiaru papieru.

Co daje regulacja marginesu 
dziurkowania?
Funkcja ta pozwala na ustawienie od-
powiedniego marginesu cięcia. Margi-
nes cięcia wybiera się w zależności od 
ilości bindowanych arkuszy bądź roz-
miaru użytego grzbietu. Właściwe jego 
ustawienie ułatwia późniejsze czytanie 
dokumentu i zwiększa trwałość opra-
wy. Generalnie grubszy dokument wy-
maga większego marginesu.
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Co daje mi wskaźnik 
do pomiaru grubości 
grzbietu?
Wskaźnik umożliwia pomiar grubości 
oprawianego dokumentu i dobór wła-
ściwego do niego rozmiar grzbietu.

Jakie korzyści daje system wyłączania 
noży dziurkujących?
Czasami wykonuje się oprawy dokumentów 
o niestandardowych rozmiarach. System wyłą-
czania noży pozwala dopasować ilość dziurek do 
rozmiaru dokumentu. 

Jakie korzyści daje blokada 
otwarcia grzbietu?
To rozwiązanie jest bardzo przydatne w przypadku 
gdy musimy zbindować kilka dokumentów grzbie-
tem o tym samym rozmiarze. Blokada ta umożliwia 
ustawienie stopnia otwarcia grzbietu i powtarzanie 
tego ustawienia przy kolejnych oprawach.


