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Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi 



Instrukcja obsługi bindownicy MaxiBingo 
 
Środki ostrożności 
 

 Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę 
jednorazowo dziurkowanych i oprawianych kartek 

 Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci 

 Nie używać bindownicy do dziurkowania twardych materiałów, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie 
maszyny. 

 W czasie rozciągania plastikowego grzbietu, zachować szczególną ostrożność. Nie wkładać rąk w obszar 
rozciągniętego grzbietu – niebezpieczeństwo skaleczenia!  

 Maszyna nie powinna być przechowywana w wilgotnych pomieszczeniach. Chronić maszynę przed możliwością 
przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza urządzenia. 
 

Zalecenia producenta 

 Używaj tylko sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych marki bądź firmy  OPUS  

 Maszyna jest przeznaczona do oprawy wyłącznie za pomocą plastikowych grzbietów. 

 Urządzenie należy wyciągnąć z opakowania i zamontować wszystkie elementy maszyny. Ustawić bindownicę na 
stabilnym podłożu 

 Przetestować ustawienia urządzenia przed przystąpieniem do oprawiania ważnych dokumentów wykonując próbę 
dziurkowania na kartce papieru 

 Maszyna dziurkuje jednorazowo 14 kartek papieru (80g/m²). Okładki powinny być dziurkowane pojedynczo i 
oddzielnie. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej ilości dziurkowanych kartek. 

 Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki (plastikowy pojemnik wysuwany z tyłu bindownicy) 
 

UWAGA!  Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić  do utraty 
gwarancji 

 
Bindowanie: 
 

 Ułóż dokumenty przeznaczone do oprawy w pożądanej kolejności 

   Wybierz odpowiedni rozmiar grzbietu w zależności od ilości bindowanych kartek, posługując się poniższą tabelą 
(ta sama tabela naklejona jest również z przodu maszyny) 
 

Liczba bindowanych kartek Średnica grzbietu (mm) Liczba bindowanych kartek Średnica grzbietu (mm) 

1-20 6 200 – 230 25 

20-40 8 230 – 250 28 

40-60 10 250 – 290 32 

60-80 12 290 – 320 35 

80-100 14 320 – 360 38 

100-120 16 360 – 400 45 

120-150 20 400 - 450 51 

150 – 200 22   

 

 Ustaw przełącznik  w zależności od wymaganej szerokości marginesu (odległości 
między dziurkami a brzegiem kartki). Przesuwanie przełącznika do tyłu powoduje 
zwiększanie marginesu.  

 

 

 

 Ustaw ogranicznik papieru (przesuwając go w prawo lub w lewo w zależności od 
rozmiaru kartki) tak, aby krawędzie dokumentu nie zostały przedziurkowane. UWAGA! 
Przetestuj ustawienia ogranicznika i przełącznika marginesu  wykonując próbę 
dziurkowania na zbędnej kartce papieru. 

 

 Włóż kartki do szczeliny dziurkującej  dosuwając je do ogranicznika. Następnie naciśnij 
dźwignię w dół do samego końca tak, aby całkowicie przedziurkować kartki. UWAGA! 
Przed dziurkowaniem usuń wszystkie spinacze i zszywki, dziurkuj maksymalnie  
kartek jednocześnie, niedozwolone jest równoczesne dziurkowanie kartek i 
okładek. 

 Nałóż plastikowy grzbiet na metalowy grzebień  tak, aby otwarcie grzbietu było 
skierowane ku górze 
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 Przesuń dźwignię  powoli w dół do momentu, aż grzbiet się otworzy. Pozostaw 
dźwignię  w takiej pozycji. 

 Unieruchom otwarty grzbiet blokując zamek o ząbki na obudowie 
 
 

 Włóż przedziurkowany plik kartek w otwarty grzbiet (stroną tytułową zwróconą do 
siebie) 

 Przesuń dźwignię  do przodu, do momentu zamknięcia grzbietu 

 Zdejmij zbindowaną dokumentację z metalowego grzebienia 

 Twoja oprawa jest gotowa. W razie potrzeby możesz ją wielokrotnie otwierać i zamykać 
 
 

Czyszczenie pojemnika na ścinki: 
 
Pojemnik na ścinki przeznaczony jest na  resztki papieru pozostające po dziurkowaniu. Częstość opróżniania 
pojemnika zależy od częstości używania maszyny. 

1. Wyciągnąć i opróżnić pojemnik na ścinki. 
2. Ponownie umieścić pojemnik w urządzeniu.  

 
Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki. 

 
 

Dane techniczne: 

Maks. ilość dziurkowanych kartek:  14 kartek* / okładki powinny być dziurkowane pojedynczo 

Maks. ilość oprawianych kartek:   510* 

Maks. format oprawianego papieru:  A4   

Regulacja marginesu:    4 progi 

Waga netto:     3,75 kg 

Wymiary (W x S x G):    160 x 388 x 260 mm 

*papier 80 g/m² 
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