
OBAĽOVAČ KNÍH 
Návod na použitie

# RISPPEYC07+

Regulátor �teploty

Zváracia �a �rezacia �
lišta

Teflonová �tyčinka �na �čistenie �zváracej �lišty
Výrobca �nezodpovedá �za �poškodenia �spôsobené �použitím �iného �
(napr. �ostrého) �čistiaceho �nástroja.

Tlačidlo

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.

Napájanie �
a �tlačidlo �

zapnúť/vypnúť



Pred použitím
 
Zváraciu lištu SPEEDY COVER umiestnite na vodorovnú plochu a pripevnite k nej pracovnú plochu. 
Prístroj pripojte k elektrickému prúdu pomocou dodaného kábla.  
Prístroj zapnite tlačidlom nachádzajúcim sa na jeho ľavej strane, v blízkosti napájacieho kábla.

Prevádzka
 
Otvorte dávkovač fólie a cez perforovaný otvor vytiahnite fóliu (obr. 1). Dávkovač fólie umiestnite  
za prístroj SPEEDY COVER (obr. 2).

Fóliu zasuňte pod zváraciu lištu (obr. 3). Vložte zadný obal knihy do pravého vrecka fólie (obr. 4); 
knihu zarovnajte k zváracej lište (obr. 5).

Pomocou �čiar �na �spodnej �časti �prístroja �zarovnajte �polohu �knihy �pri �priliehavom �obale �knihy.

Stlačte červené tlačidlo na pravej strane prístroja a spustí sa automatické zváranie. Počas procesu 
zvárania červené tlačidlo stále svieti. Vypne sa po niekoľkých sekundách, keď zvukový signál 
oznámi, že zváranie je ukončené (obr. 6). Keď sa čepeľ vráti do pôvodnej hornej polohy, opatrne 
potiahnite fóliu s knihou (obr. 7).

Vrchná �strana �fólie �má �dve �vrecká �
s �prázdnym �priestorom �uprostred.
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Teraz vložte obal knihy do ľavého vrecka fólie (obr. 8). Knihu zavrite a otočte tak, aby ste vyčnievajúcu
časť zasunuli pod zváraciu lištu (obr. 9). Vytiahnite vyčnievajúcu časť fólie tak, ako je zobrazené  
na obr. 10, a prisuňte knihu k zváracej lište. Stlačením tlačidla začnite zváranie. Po dokončení 
odstráňte odpad (obr. 11).

Kniha �je �dokonale �zabalená. �Celý �proces �trval �15 �– �20 �sekúnd.

Ak chcete odstrániť zvyšky fólie spod noža, použite výlučne teflónovú paličku, ktorá je na to určená.
Palička je zasunutá v ľavej hornej časti prístroja. Ak je prístroj zapnutý, nachádza sa v pohotovostnom
režime (spotreba ekvivalent LED); prístroj odporúčame vypnúť na konci dňa, prípadne ak sa dlhší 
čas nepoužíva.

Pristroj je vybavený regulátorom teploty (obr. 12), ktorý vám umožní získať najlepšie zvary v závislosti
od frekvencie používania stroja a počtu kníh. 
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POLOHA ČÍSLA POČET KNÍH

7-6 približne 10

5-4 približne 25

3-2 približne 50

1-0 viac ako 100

Nastavenie �regulátora �v �rozpätí �0 �– �7 �je �len �orientačné �a �zodpovedá �
skúškam �vykonaným �v �štandardných �podmienkach: �pri �teplote �18 �– �22 �°C �

a �vlhkosti �vzduchu �35 �– �45 �%.

Tabuľka s orientačnými hodnotami:



Technické parametre
 

Rozmery 72 cm (d) x 47 cm (š) x 16 cm (v)

Hmotnosť 11,2 kg

Napätie 220 V

Maximálna spotreba 300 W

Spotreba v standby režime 3 W
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