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Figyelmeztetés 
 

 A Punch-3400 használatbavétele előtt olvassa el a használati utasítást. 

 Ez a kezelési utasítás fontos információkat tartalmaz a Punch-3400 készülékről, 

melyek figyelmen kívül hagyása a kezelő vagy a gép sérülését okozhatja. 

 Ez a kézikönyv a gép tartozéka, mindig tartsa a gép közelében. 

 Ez a kézikönyv általános irányelveket tartalmaz, nem a választ minden, a gép 

üzemeltetésével kapcsolatos kérdésre. 

 A James Burn International fenntartja a változtatás jogát a gépen. 

 

Biztonsági előírások 
 

Olvassa el az alábbi információkat mielőtt üzemelteti a gépet. 

 Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe. 

 Viseljen biztonságos ruházatot a gép használata során. 

 Ne üzemeltesse a gépet burkolat nélkül. 

 Készüljön fel a veszélyre, tartson elsősegély csomagot és tűzoltó készüléket a gép 

közelében. 

 Győződjön meg róla, hogy munkatársai ismerik a gép használatát és elolvasták ezt a 

kézikönyvet. 

 Győződjön meg róla, hogy a gép megfelelő, üzembiztos állapotban van-e. 

 Az engedély nélküli módosítások befolyásolhatják a készülék üzembiztonságát. 

 

Elektromos üzembe helyezés 

 A Punch-3400 elektromos berendezés, hagyjon elegendő helyet a gép mögött a 

megfelelő szellőzés érdekében. 

 Hagyjon legalább 40 cm helyet a gép jobb oldalán, hogy a lyukasztó szerszámot ki 

tudja venni a készülékből. 

 Hagyjon legalább elegendő helyet a gép bal oldalán, a megmunkálandó ívek 

elhelyezéséhez. 

 Győződjön meg, hogy a hálózat megfelel-e a gép paramétereinek. (16 Amp. földelt 

csatlakozó C15-100 szabvány) 
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Általános bemutatás 
 

 A Punch-3400 elektromos gép, amely 3mm-es papírköteg átlyukasztására alkalmas, 

(pl. 30 ív. 80g/m2 ív) maximum 340mm szélességben. 

 A Punch-3400 használható önmagában asztali gépként (manuális üzemmód) vagy az 

opcionális állvány és fogadó egység segítségével automatikus üzemben is. Mindkét 

esetben a gép lábpedállal vagy mikrokapcsolós papír érzékelővel is indítható. 

 Figyelem! Az áttetsző fedőívek lyukasztása a gép meghibásodását okozhatja, az 

ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 A Punch-3400 gépet felszerelheti Wire-O, műanyag spirál, ill. acélspirál kötéshez 

alkalmas lyukasztóegységgel is. 

 A készülék elején papírhulladék tároló fiók található, és a közepén lévő függőleges 

nyíláson át tekintheti meg a fiók telítettségi állapotát. 
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A Punch-3400 részei 

 

A. Hulladéktároló fiók 

B. Oldal illeszték (mikrokapcsolóval) 

C. Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsoló 

D. Üzemmód választó (automatikus / manuális) 

E. Lyukasztó szerszámrögzítő kapcsoló 

F. Recés fejű csavar 

G. Berakónyílás 

H. Függőleges támasztólemez 

I. Oldal illeszték rögzítő csavar 

J. Margó állítógomb 

K. Fogadó egység oldallemezei 

L. Oldallemez állító csavar 

M. Fogadó egység 

N. Fogadó egység rögzítő csavar 

O. Terelőlemez 

P. Kitoló pálca 
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Az opcionális gépasztal összeszerelése 
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Üzembe helyezés 
 

 Csatlakoztassa a gépet a hálózatra. 

 Kapcsolja be a gép hátulján található billenőkapcsolót. 

 A lyukasztás a lábpedál vagy a gép mikrokapcsolós papírérzékelőjével 

kezdeményezhető.  

 A „C” kapcsolóval választhat üzemmódot, hogy a gép csak pedállal, vagy a 

mikrokapcsolós érzékelővel is indítható legyen. 

 A gép megfelelő beállítása esetén a pedál lenyomása vagy a papír behelyezése csak 

egy lyukasztási ciklust eredményez. 

 Ha a pedál lenyomásakor nem indul el a gép, ellenőrizze, hogy van-e szerszám a 

gépben, a gép a hálózatra van-e csatlakoztatva, a gép hátul be van-e kapcsolva, a 

biztosítékokat is ellenőrizze. 

 Állítsa a „D” kapcsolót automatikus v. manuális üzemmódba. 

 Figyelem! Az automatikus üzemmód csak a géphez opcionálisan vásárolható állvány 

használata esetén vehető igénybe. 

 

A lyukasztószerszám beszerelése 
A lyukasztószerszám a gép jobb oldalán lévő nyíláson át szerelhető be a gépbe. 

1. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (E) vízszintes helyzetbe a címke irányába 

fordítva. 

2. Vezesse be a lyukasztószerszámot ütközésig a gép jobb oldalán lévő nyíláson át a 

gépbe úgy, hogy az a vezetősínre illeszkedjen. 

3. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (E) függőleges helyzetbe a szerszám 

rögzítéséhez. 

4. Nyomja le a pedált, hogy a lyukasztószerszám nyitott állapotba kerüljön. 

A lyukasztószerszám kiszerelése 
1. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (E) vízszintes helyzetbe a címke irányába 

fordítva. 

2. Nyomja le a pedált, hogy a lyukasztószerszám zárt állapotba kerüljön. 

3. Húzza ki a lyukasztószerszámot a gépből. 

Figyelem! A naptárlyukasztó és akasztó hely kicsípő szerszám beépítése előtt állítsa a 

margót a maximális méretre a szerszám károsodásának megelőzése céljából. 

Mielőtt a szerszámot a gépbe illesztené, győződjön meg arról, hogy az ív szélein túlnyúló 

lyukasztótüskéket eltávolította. 
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A lyukasztótüskék eltávolítása és aktiválása 
1. Oldja le a lyukasztó szerszám felső elemét a három recés fejű csavar kicsavarásával és 

eltávolításával. 

2. Emelje ki a felső („T” keresztmetszetű elemet a lyukasztószerszámról. 

3. Távolítsa el azokat a lyukasztótüskéket, melyekre nincs szükség, ill. helyezze be azokat, 

ha szükséges. Minden tüske egyforma hosszú, ezért nem fontos azokat ugyanabba a 

pozícióba helyezni. A tüskék kiszereléséhez használja a kitoló pálcát (P), mely a gép 

oldalába illesztve a szerszám fogantyú-lemez mögött található.  

4. Az eltávolított tüskék a szerszámtest az éppen használaton kívüli lyukasztótüskék 

tárolásának céljára szolgáló furataiba helyezhetőek. 

5. Azt, hogy szabványos formátumok esetén melyik tüskét kell eltávolítani, az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

6. Rakja vissza a lyukasztó szerszám felső elemét és rögzítse a három recés fejű csavar 

becsavarásával. 

 

 A4 hosszú oldal A4 rövid / A5 hosszú oldal A5 rövid oldal 

Wire-O 3:1 18/18 13/13 9/10 

Wire-O 2:1 12/12 8/9 6/6 

Előkészület a lyukasztáshoz 
Fontos! Mindig a szerszám közepén lyukasszon az aszimmetrikus terhelésből adódó 

fokozott elhasználódás megelőzése céljából. 

A lyukasztandó dokumentum középre igazítása 
 Állítsa a gépet a Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsolóval pedál üzemmódba 

és az Üzemmód választó kapcsolóval (D) manuális üzemmódba. 

 Helyezzen néhány lyukasztandó ívet próbaképpen a berakónyílásba (G) és támassza 

azt a függőleges támasztólemezhez (H). 

 Állítsa az ívet a támasztólemezre nyomtatott skála segítségével középre úgy, hogy a 

lyukasztótüskék az ív széleitől azonos távolságra legyenek. 

 Állítsa az oldal illesztéket (B) az ív széléhez és rögzítse azt. 

 Indítsa a gépet a pedál segítségével. 

 Vegye ki a kész ívet és ellenőrzésképpen hajtsa félbe. 

 Szükség esetén pontosítsa a beállítást. 

Margóállítás 

 Fontos! A Punch-3400 könnyű lyukasztási margóállítást tesz lehetővé 2.0 és 4.8mm 

között. (ez az ív széle és a lyuk széle közti távolság)  

 A margó állításához állítsa a margó állítógombot (J) a megfelelő pozícióba. 

 Fontos! Végezzen egy lyukasztási ciklust papír nélkül a margó beállításakor. 
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Lyukasztás 
Fontos! Az egyszerre lyukasztandó ívköteg vastagsága nem haladhatja meg a 3mm-t. Ne 

próbáljon több vagy a szokásosnál keményebb anyagból készült ívet lyukasztani, mert az 

hátrányosan befolyásolja a lyukasztás minőségét és a szerszám beszorulását v. sérülését 

okozhatja. 

Lyukasztás manuális üzemmódban lábkapcsolóval. 

 Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) manuális módba és a pedál/automatikus 

kapcsolót (C) pedál üzemmódba. 

 Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé 

baloldalról. 

 Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a 

berakónyílásba (G) és az oldal illesztékhez (B) ütköztetve és a függőleges 

támasztólemeznek (H) támasztva. 

 Nyomja le a pedált az ívek kilyukasztásához. 

 Helyezze a kilyukasztott íveket nyomtatott oldalukkal lefelé a gép mellé. 

Lyukasztás manuális üzemmódban papírérzékelő 

mikrokapcsolóval. 
 Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) manuális módba és a pedál/automatikus 

kapcsolót (C) automatikus üzemmódba. 

 Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé 

baloldalról. 

 Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a 

berakónyílásba (G) és a függőleges támasztólemeznek (H) támasztva. 

 Nyomja az ívköteget az oldal illesztékhez (B) a lyukasztási ciklus elindítása céljából. 

 Helyezze a kilyukasztott íveket nyomtatott oldalukkal lefelé a gép mellé. 

Lyukasztás automatikus üzemmódban lábkapcsolóval. 
Figyelem! Az automatikus üzemmód csak a géphez opcionálisan kapható asztal 

használatával lehetséges. 

 Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) automatikus módba és a pedál/automatikus 

kapcsolót (C) pedál üzemmódba. 

 Állítsa a fogadó egység oldallemezeit (K) az (L) állítócsavarok segítségével olyan 

távolságra, ami kb. 1 cm-el haladja meg a lyukasztandó ívek szélességét. 

  Állítsa a fogadó egység (M) mélységét az (N1, N2) állítócsavarok segítségével úgy, hogy 

a fogadó egység hátoldalának távolsága a terelőlemeztől (O) kissé haladja meg az ívek 

hosszát. 

 Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé 

baloldalról. 

 Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a 

berakónyílásba (G) és az oldal illesztékhez (B) ütköztetve és a függőleges 

támasztólemeznek (H) támasztva. 
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 Nyomja le a pedált az ívek kilyukasztásához. 

 A kilyukasztott ívek a fogadóegységbe kerülnek. 

Lyukasztás automatikus üzemmódban papírérzékelő 

mikrokapcsolóval. 
Figyelem! Az automatikus üzemmód csak a géphez opcionálisan kapható asztal 

használatával lehetséges. 

 Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) automatikus módba és a pedál/automatikus 

kapcsolót (C) automatikus üzemmódba. 

 Állítsa a fogadó egység oldallemezeit (K) az (L) állítócsavarok segítségével olyan 

távolságra, ami kb. 1 cm-el haladja meg a lyukasztandó ívek szélességét. 

  Állítsa a fogadó egység (M) mélységét az (N1, N2) állítócsavarok segítségével úgy, hogy 

a fogadó egység hátoldalának távolsága a terelőlemeztől (O) kissé haladja meg az ívek 

hosszát. 

 Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé 

baloldalról. 

 Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a 

berakónyílásba (G) és a függőleges támasztólemeznek (H) támasztva. 

 Nyomja az ívköteget az oldal illesztékhez (B) a lyukasztási ciklus elindítása céljából. 

 A kilyukasztott ívek a fogadóegységbe kerülnek. 

Megjegyzés: A túlméretes fedőlapokat célszerű külön lyukasztani megfelelő beállítás 

mellett. 

Az ívek beszorulásának megszüntetése. 
Ha használat során az ívek a gépen elakadtak, járjon el az alábbiak szerint: 

1. Állítsa a Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsolót „visszafelé működő” üzemmódba. 

2. Nyomja le a pedált addig, amíg az ívek ki nem szabadulnak. 

3. Távolítsa el a beszorult íveket. 

4. Állítsa vissza a Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsolót a megfelelő állásba. 

 

Megjegyzés: Ha a papír automatikus üzemmódban szorult a gépbe, távolítsa el kézzel az 

íveket. Ha a papír nem emelhető ki, mert szorul, akkor indítson egy újabb lyukasztási ciklust. 

 

Figyelem! Ha a motor túlmelegedés miatt áll le, akkor 30 perc múlva kapcsolja be ismét a 

gépet és a lyukasztószerszám visszaáll nyitott állapotba. 

Ne ismételje ezt a műveletet 5-nél többször inkább hívja a szervizt. 

Ha a gép mechanikai hiba miatt áll le akkor is hívja a szervizt. 

 

A hulladékgyűjtő fiók ürítése 
Figyelem! A hulladékgyűjtő fiókot rendszeresen üríteni kell a gép sérülésének megelőzése 

céljából. 


