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Dùle�ité bezpeènostní pokyny

STOP

Stroj mù�e být ovládán
pouze jednou osobou!
Stroj byl navr�en jen pro po-
u�ití jednou osobou.

Pøi skartování neprová-
dìjte na stroji �ádnou ji-
nou èinnost (napøíklad
èistìní, apod.).

Stroj udr�ujte z dosahu
dìtí. Design stroje a bez-
peènostní opatøení odpovída-
jí rozmìrùm dospìlého èlo-
vìka (cesta podavaèe, bez-
peèné tlaèítko, apod.), které

umo�òují bezpeènou práci jen dospìlým
lidem.

Údr�bu stroje smí prová-
dìt jen odborník.

V�echny volné
pøedmìty jako
èásti odìvu, kra-
vaty, �perky,

dlouhé vlasy a dal�í dr�te
z dosahu vstupního otvo-
ru. Tím pøedejdete pøípad-
nému zranìní.

Nikdy nestrkejte prsty do
vstupního otvoru.  Mù�e-
te si pøivodit vá�né zranì-
ní.

V pøípadì nebezpeèí
vypnìte stroj hlavním vy-
pínaèem, stop-tlaèítkem
nebo vypojením ze zásuv-
ky.

Pøed otevøením stroj v�dy
odpojte od hlavního
zdroje napìtí.

Uvedení do provozu

Pou�ití:

Pøístroj PacMaster je urèen pro výrobu
balících vycpávek vyrobených z vlnité
lepenky nebo jiných typù lepenky.

Pro výrobu vycpávek je
mo�no do stroje podávat
pouze vlnitou lepenku
nebo podobný materiál!

Podávání jiných materiálù mù�e zpùso-
bit zranìní osob (napø. odlétávajícími
tøískami), nebo po�kodit pøístroj (napø.
znièení øezného mechanismu).

Po�adavky pøi instalaci:

Poznámka: Stroj je nutno pøipojit na tøí-
fázový proud (viz odstavec �Technické
údaje�, kde jsou uvedeny informace o
pøípadném pøeletování elektrického vý-
stupu).

- Vybalte pøístroj a postavte jej na
pracovní místo.

- Zasunutím zástrèky do zásuvky pøi-
pojte pøístroj k sítí.

Sí�ové pøipojení pøístro-
je musí být volnì pøístup-
né! Stroj by se mìl pou�í-
vat jen v uzavøených
místnostech v rozmezí
teplot od 10 do 40°C!

Pøipojení ke zdroji napìtí:
a) Maximální hodnota impedance v

hlavním obvodu je 0.5 Ohms.
b) Prùøez napájecího vodièe mù�e být

velièina, která mù�e zpùsobit 15
procentní pokles napìtí v pøípadì
zablokování stroje (tlumivý proud
= 6x jmenovitý proud).

Kontrola smìru chodu stroje:
1. Pøepnìte hlavní vypínaè (1) (obr.

1) do polohy �1�.
2. Pøepínaè smìru chodu øezného

mechanismu (2) (obr. 2.) pøepnìte
do polohy �1�. Øezný mechanismus
se uvede do chodu.

3. Zkontrolujte, �e se øezný mecha-
nismus pohybuje správným smì-
rem, a jestli je to nutné, opravte
rozvr�ené zapojení zástrèky.

Rozvr�ené zapojení zá-
strèky mù�e opravit jen
kvalifikovaný elektrikáø!

Nyní, kdy je v�echno správnì sestaveno
a zapojeno, mù�ete zahájit provoz stro-
je.



Strana 4

Provoz pøístroje

Ovládací panel
1 = Hlavní vypínaè (obr. 1)

Vypínaè zapíná (poloha �1�) nebo
vypíná stroj (poloha �0�).

2 = Pøepínaè smìru chodu øezného
mechanismu (obr. 1).
a) �chod øezného mechanis-

mu vpøed� (�1�)
Pøepnutím tohoto pøepínaèe
do polohy �1� se øezný mecha-
nismus a pomocná øezaèka
uvedou do chodu vpøed a mù-
�ete podávat materiál.do
stroje. Pøepínaè zùstává
v této poloze.

b) �zastavení øezného mecha-
nismu� (�0�)
Pøepnutím pøepínaèe do polo-
hy �0� se stroj vypne a øezný
mechanismus a pomocná øe-
zaèka se zastaví.

c) �zpìtný chod øezného me-
chanismu� (�R�)
Pøepnutím pøepínaèe do polo-
hy �R� se øezný mechanismus
a pomocná øezaèka uvedou do
zpìtného chodu.
Poznámka: Øezný mechanis-
mus a pomocná øezaèka se
budou pohybovat ve zpìtném
chodu jen tak dlouho, dokud
budete pøepínaè dr�et
v poloze �R�.

Provoz stroje:

Zapnìte stroj provedením následujích
bodù:
1. Pøepnìte hlavní vypínaè (1) (obr.

1) do polohy �1�.
2. Pøepínaè smìru chodu (2) (obr. 1)

pøepnìte do polohy �1�. Øezný
mechanismus a pomocná øezaèka
budou uvedeny do chodu.
Poznámka: Jestli�e je stroj pra-
cuje správnì, pøepínaè smìru (2)
zùstává v poloze �1�. Jestli�e se
pøepínaè pøepne zpìt do polohy �0�,
postupujte podle odstavce �Poru-
chy�.

Øezání vlnitých materiálù:
- Pomocí stupnice (4) nastavte vo-

dítko (3) do po�adované polohy pro
øezání na odøezky odpovídající �íøe
(obr. 2).

- Podle vstupního vodítka podávejte
vlnitý materiál do pomocné øezaè-
ky (obr. 3).

- Po dokonèení procesu vyjmìte
pøedøezané odøezky.

Øezání vlnitých odøezkù na balící
vycpávky:

Kovové sponky a svorky
musí být kvùli nebezpeèí
ùrazu pøi pozdìj�í mani-

pulaci s vycpávkami vyjmuty nebo
pøeøezány pomocnou øezaèkou pøed
tím, ne� budou øezány na vycpávky.

- Pøedøezané èásti podávejte pøes
ni��í podávací otvor do speciální-
ho øezného mechanismu na výrobu
vycpávek.

- Po dokonèení procesu vyjmìte ho-
tové vycpávky.
Pozor: Aby se pøede�lo zabloko-
vání øezného mechanismu díky na-
hromadìnému materiálu, musí být
vyprazdòovací otvor v�dy volný a
nesmí být zahrazený.

Nikdy do stroje nepodá-
vejte vìt�í mno�ství ma-
teriálu, ne� je uvedené v
odstavci �Technické úda-
je�.

Pokud se i pøesto materiál nahromadí,
postupujte podle pokynù v odstavci �Na-
hromadìný materiál� v èásti �Poruchy�.

Obrázek 4
Obrázek 1

Hlavní vypínaè
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Obrázek 3

Obrázek 2
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Porucha

Hromadìní materiálu v pøístroji:

Pokud vznikne z dùvodu pøíli�ného mno�-
ství pøivedeného papíru jeho hromadì-
ní, zablokuje se a zastaví øezný mecha-
nizmus. Otoète pøepínaèem (2) (obr. 1)
do polohy �R�. Øezný mechanismus a
pomocná øezaèka se uvedou do zpìtné-
ho chodu a uvolní tak nahromadìný ma-
teriál. Odstraòte nahromadìný materi-
ál ze stroje pokraèujte v práci s men�ím
mno�stvím materiálu.

Po�kození motoru:

Stroj je vybaven tepelnou ochranou mo-
toru. Jestli�e dojde k pøetí�ení motoru,
ochrana automaticky motor vypne. Pøe-
pínaè (2) (obr. 1) se automaticky pøe-
pne do polohy �0�. Stroj je znovu pøipra-
ven k práci po 5 a� 10 minutovém ochla-
zení.

Jestli�e pøepínaè (2) ji�
nejde pøepnout zpìt do
polohy �1� (kvùli pøetí�e-
ní motoru nebo spálené
pojistce), v �ádném pøípa-
dì pøepínaè (2) v této po-
loze sami nedr�te. Mohli
byste pøípadnì po�kodit
motor.

Postup pøi poru�e:

Pokud pøístroj správnì nefunguje, zkon-
trolujte následující body v uvedeném
poøadí:
- je sí�ová zástrèka v zásuvce?
- je hlavní vypínaè (1) zapnutý?
- je pøepínaè (2) v poloze �1�?
- není ve stroji nahromadìný mate-

riál?
Postupujte podle pokynù v odstavci
�Nahromadìný materiál�.

- není motor pøetí�en?
Postupujte podle pokynù v odstavci
�Porucha motoru�.

- je nìkde chybná fáze?
Zkontrolujte tøífázovou pojistku
napájecí zásuvky a je-li to nutné,
vymìòte ji.

Jestli�e ani potom pøístroj
správnì nefunguje, obra�-
te se na svého prodejce.

Pøed provádìním jakýchkoliv oprav v�dy
stroj odpojte od hlavního zdroje napìtí
a vypnìte hlavní vypínaè.

Údr�ba

Údr�ba øezného mechanismu:

Po asi 8 hodinovém nepøetr�itém
provozu pøepnìte øezný mechanismus
na asi 30 sekund na zpìtný chod a pøi-
tom posprejujte øezný mechanismus
speciálním olejem, který je souèástí
pøíslu�enství.

Údr�ba pøevodové skøínì:

Pøevodová kola, øetìzová kola a hnací
øetìzy musí být ka�dý mìsíc namazá-
ny.

Pøed otevøením musí být
stroj vypnut hlavním vy-
pínaèem (1) (obr. 4) a od-
pojen od zdroje napìtí.

Postupujte podle následujících pokynù:
1. Odstraòte pravý a levý boèní kryt.
2. Pomocí �tìtce nebo mazací pisto-

le nama�te dané èásti standardním
olejem.

3. Pøipevnìte zpìt oba kryty. Stroj pøi-
pojte ke zdroji napìtí. Stroj je opìt
pøipraven k provozu.
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�íøka øezu: 4x100 mm

Øezný výkon: 2 vrstvy, vlnitá lepenka kvalita 3.1 (max. tlou��ka vlnité lepenky 18 mm)

Podávací vodítko, pomoná øezaèka: 20 mm

Podávací vodítko: 20 mm

Pracovní �íøka: 425 mm

Pøíkon: 3.9 kW

Výkon: 2.2 kW

Støídavý provoz: 30 min - 15 min

Pøipojovací napìtí: 400V/50Hz

Ji�tìní: (pojistka gl, typ 1) 16 A

Hladina hluku: cca 68.5 dB(A)

�íøka: 620 mm

Hloubka: 500 mm

Vý�ka: 1020 mm

Hmotnost: cca 190 kg

Technické údaje

Název

Lahvièka s mazacím olejem, 125 ml

Poznámka: V pøípadì potøeby speciálního pøíslu�enství nebo náhradních dílù se obra�te na svého prodejce.

Doplòkové pøíslu�enství


