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  .OPUSחברת מאסטר מברכת אותך על רכישת עוד מוצר איכותי מתוצרת 
 

דף, בכריכות קשות ורכות בשיטת  300מכשיר הכריכה שברשותך מיועד לכריכת חוברות עד לעובי של 
 התעלה.

 
 הוראות הפעלה:

 
 פעולת ההטבעה:

 
 הנח את מסגרת ההטבעה על המעמד. .1

 נך מעוניין להטביע על המסגרתהנח את האותיות שאותם ה .2

 סגור את הסמנים בצדי השורות, כך שלא יהיה מרווח בין האותיות. .3

 הכנס את המסגרת אל מתקן החימום .4

 מעלות. 100הדלק את מתקן החימום וקבע את הטמפרטורה על  .5

 כשהנורה האדומה תידלק, המכשיר מוכן לפעולה. .6

 הכריכה לחריץ ההטבעה. מקם את יחידת ההטבעה בחריצים המתאימים, הכנס את .7

בחר רדיד הטבעה והנח אותו כשצדו הצבעוני מופנה כלפי האותיות. הנח את המגנט על הרדיד  .8
 לבכדי שלא ייפו

 סגור את ידית ההידוק התחתית ימינה והורד את ידית הלחיצה. .9

 שניות שבהם הידית במצב הנמוך ביותר שלה, יש להרים את הידית. 4לאחר  .10

 מה.פעולת ההטבעה הסתיי .11
 

 פעולת הכריכה:
כך שהסרגל מראה את המידות בכיוון  –החזר את חלקי הפלסטיק חזרה אל מנגנון הלחיצה  .1

 המשתמש

מקם את התעלה בתוך מנגנון הסגירה כשהחלק המשונן )מכופף( של הכריכה נמצא מתחת לפס  .2
 וף.הסגירה הלבן )בצד האחורי של מנגנון הלחיצה(, וסגור את ידית ההידוק ימינה עד הס

בחר את הכריכה הרצויה, בין שתי הכריכות הנח את הדפים שאותם ברצונך לכרוך והכנס אותם  .3
 לתוך התעלה, הנמצאת במנגנון הלחיצה.

הורד את ידית הלחיצה עד הסוף, במקרה הצורך, הרם את הידית, צמצם את הידית ההידוק  .4
 התחתונה עוד ימינה וחזור על פעולת הלחיצה.

 בהזזה שמאלה. פתח את ידית ההידוק .5

 הכריכה מוכנה. .6
 

 פירוק הכריכה:
 במרכז הכריכה, כך שהחלק הישר הוא תחתון ומקביל לרצפה. ימקם את הסרגל הזווית .1

 מקם את הסרגל בחריצים המתאימים )באותו מקום בו הכנסת את מנגנון ההטבעה(. .2

 סגור )ימינה( את ידית ההצמדה, עד שתעלת המתכת מתרחבת. .3

 ק.הורד את ידית ההידו .4

 פתח את ידית ההצמדה )שמאלה(. .5

 הכריכה פתוחה. .6
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