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• Vázací stroj pro kovové h řbety s rozte čí děr 3/1"  - iWire 31. 

 

• Vázací stroj pro kovové h řbety s rozte čí děr 2/1"  - iWire 21. 

 

                    Díky své promyšlené konstrukci jsou tyto vazače uživatelsky velice komfortní. 

                                 Jsou vhodné do kanceláře, pro menší a střední zatížení. 

 

Ergonomická děrovací a 
vázací páka 

Měřítko velikosti 
kovových hřbetů 

Místo pro odpad 

Uzavírací štěrbina 

Volič velikosti kovových hřbetů 

Stupnice uzavření 
kovových hřbetů 

Podpora hřebene - držák 

Nastavitelné vodítko 
okraje stránky 

Otvor pro děrovaný papír 

Kontrola nastavení 
velikosti průměru hřbetů 



 

1. Vyjměte  vazač z krabice a zvolte stabilní  pracovní 

plochu. 

 

 

 

2. Vezměte šroub a připevněte děrovací  / vázací páku 

ke stroji ve vertikální poloze. Spojujte šroubováním  

ve směru hodinových ručuček. 

 

 

 

 

POKYNY K VAZB Ě 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Stoh papírů 

1.Zjistěte  požadovaný 
průměr hřbetu dle velikosti 
stohu děrovaného papíru. 

3/16“ 

3/16“ 

2.Zkontrolujte a nastavte 
zjištěný průměr hřbetu. 

1 2 

3 4 

3.Nastavte správný, 
vystředěný okraj 
děrovaného papíru. 

Arch papíru 

4.Zajistěte hřeben ve stroji 
a postupně děrujte a 
vkládejte do něj listy po 
malých dávkách, které 
nepřetěžují stroj ani 
uživatele. Doporučná 
děrovací kapacita je až 14 
listů papíru současně. 



 

DĚROVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE  

 

 

• Vázací stroj pro kovové hřbety s roztečí děr 3/1"  pro vazbu do formátu A4 do 130 listů 80g 
papíru. (Průměr hřbetů 4,8 - 15,9 mm). 

Děruje otvory 4 x 4 mm (34 děr/ formát A4). 

• Vázací stroj pro kovové hřbety s roztečí děr 2/1"  pro vazbu do formátu A4 do 280 listů 80g 
papíru. (Průměr hřbetů 15,9 - 32 mm). 

Děruje otvory 3,5 × 5,5 mm (23 děr/ formát A4). 

• Rozměry stroje š x v x h : 42,5 x 9 x 31 cm, hmotnost 8 kg. 

 

5 6 

7 8 

Přední 
strana 

Zadní 
strana 

5.Při děrování a následném 
vkládaní listů do hřbetu 
dbejte na to, aby poslední  
list svazku dokumentu byl 
vkládán jako první . 

6.Kompletně naděrovaný a 
nasunutý svazek na hřbetu 
vložte do uzavírací štěrbiny 
a uzavřete . 

7.Vyjměte uzavřený svazek 
z uzavírací štěrbiny a 
zkontrolujte, zda je šev 
řádně uzavřen. Příliš volné 
vázání umožňuje ztrátu 
listů. 

7.Nyní vraťte zadní list 
zpět. Tím je skryt šev vazby 
uvnitř dokumentu. 


