
БІНДЕР T970

Потужність перфорування

Макс. оправлення

Макс розмір пружини

Вага

Ромір пакунку (LxDxH)

20 аркушів (80г)

120 аркушів

14.3 мм (9/16")

16.5 кг

525 x 415 x 265мм

СПЕЦІФІКАЦІЯ

Інструкція користувача
Баденэксперт в рулонной ламинации

www.baden.ua

Дякуємо за придбання перфобіндера T970.
Перед використанням перфобіндера, будь ласка, уважно прочитайте 
інструкцію з експлуатації та використовуйте її в майбутньому.
При виникненні додаткових запитань звертайтесь за адресою: м. Київ, вул. 
Вікентія Хвойко 18/14, офіс 312, або дзвоніть по телефону: /044/ 2306080

УМОВИ ГАРАНТІЇ.
Гарантія дійсна тільки при наявності правильно і повністю заповненого 
гарантійного талону. Серійний номер та модель пристрою повинні співпадати з 
вказаними в гарантійному талоні.
«Баденпроект» залишає за собою право зняти з гарантії пристрій у випадках: 
 а) якщо пристрій має ознаки стороннього втручання всередину апарату; 
б)  якщо пристрій використовувався не по призначенню.
Гарантія не поширюється на наступні пошкодження: 
а) механічні пошкодження 
б) пошкодження, викликані потраплянням всередину апарату сторонніх 
предметів, речовин, рідин, комах та ін.; 
в) пошкодження, викликані стихією чи побутовими факторами 
(підвищена вологість, підвищена запиленість, агресивне середовище, тощо.)
                                Сервісний відділ «БАДЕНпроекту»



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

П Е Р Ф О Р У В А Н Н Я

О Д Я Г А Н Н Я  П Е Р Ф О Р О В А Н О Г О
Б Л О К У  Н А  П Р У Ж И Н У

Підказки:
Перфоруйте одночасно не більше 20 аркушів 
паперу (7080 г/кв.м)
Оптимальна перфорація одночасно — це 
1517 аркушів паперу (7080 г/кв.м)
Перфоруйте аркуші і обкладинки окремо так 
як позиціонування їх для перфорації може 
відрізнятися
При необхідності перевстановіть позиціонер 
для перфорування обкладинок в інше 
положення.

Правильно розмістіть блок 
перед перфоруванням за 
допомогою позиціонеру.
Майте на увазі, що позиціонер 
розташовується під кожний 
формат окремо.

Відключіть непотрібний ніж 
перед перфоруванням паперу 
чи обкладинок.

Вставте листки у приймаль
ний отвір і потягніть важіль 
перфорації на себе, щоб 
виконати перфорацію.

Вставте завчасно підібрану 
пружину у гніздо для 
фіксації пружини.

Одягніть документ на 
пружину починаючи з 
останнього листа і до 
першого, потім передню 
обкладинку, задня 
обкладинка одягається 
останньою лицьовою 
стороною всередину.

Зніміть блок одягнений на 
пружину для подальшого 
оправлення.

Підказки:
Шов пружини повинен знаходитися 
всередині книги. Слідуйте кроку 2 цього 
розділу для найкращих результатів роботи.

О П Р А В Л Е Н Н Я

Вставте одягнений на 
металеву пружину 
документ в пристрій для 
оправлення.
Пружина повинна 
примагнітитись до 
горизонтальної нижньої 
планки.

Потягніть ручку 
оправлення вперед для 
затискання лещат.

Вийміть готовий документ 
і перекиньте задню 
обкладинку через вісь 
пружини. Оправлення 
закінчено.

Використовуйте 
вертикальний лоток для 
паперу, він утримуватиме 
документ під час 
оправлення у оптималь
ному положенні.

Підказки:
Шов закритої пружини повинен злегка доторкатися 
зубцями. В разі необхідності налаштовуйте відстань 
за допомогою регулятору розміру пружини.

Оправлення 
таке як треба

Якщо присутній зазор, 
поверніть регулятор 
проти годинникової 
стрілки на кілька 
поділок.

Якщо пружина навпаки 
затягнута дуже щільно 
поверніть регулятор за 
годинниковою 
стрілкою.

Модель
 T970

Відстань перфорації 
3:1

Довжина перфорації
A4, 34 отвори 

Місткість аркушів аркушів діаметр
7080гр дюйми мм

20 3/16" 4.7

30 1/4" 6.4

50 5/16" 7.9

60 3/8" 9.5

80 7/16" 11.1

100 1/2" 12.7

120 9/16" 14.3


