
Marjin Seçici

Topuz

Kağıt Frenleme

Atık Kutusu Kese/Belge Girişi

Pin Serbest Bırakma

Halka Kapatıcı

Bağlama Kolu

Delme TutacağıSeçici

Halka Tutacağı

Düzgün 
kapalı

Kapalı kontrol 
altında saat 

yönünde birkaç 
ızgarayı 

ayarlayın.

Aşırı kapalı kontrol 
birkaç saat 

ızgarayla saat 
yönünün tersine 

ayarlayın.

Kapalı telin dikişi, halka selektörünü az kapalı veya aşırı dikiş için biraz 
ayarlamaya dokunmalıdır.

İP UÇLARI

ÖLÇÜ 3:1 (3 DELİK /INCH)

CİLTLEME 
KAPASİTESİ
(SAYFA)

METRIK
(mm)

IMPERIAL
(inch)

4.8 3/16 5-30

6.4 1/4 5-45

8 5/16 46-60

9.5 3/8 61-75

11 7/16 76-90

12.7 1/ 2 91-105

14.3 9/16 106-120

16 5/8 121-135

ÖLÇÜ 2:1 (2 DELİK /INCH)

CİLTLEME 
KAPASİTESİ
(SAYFA)

METRIK
(mm)

IMPERIAL
(inch)

16 5/8 121-135

19 3/4 136-160

22 7/8 161-190

25.4 1 191-220

28.5 11/8 221-250

32 11/4 251-280

TEL HALKA VERİLERİ:

Dokümanı çıkarın ve kapağı 
geri çevirin. Cilt tamamlanır.

Çekme kolunu öne 
çekerek kapatın.

8 Bağlama tutamağını pozisyon sınırına erişene kadar yavaşça bastırın. 
(Mükemmel cilt etkisi elde etmek için, mükemmel bir efekti ciltleyene kadar 
seçiciyi biraz daha döndürün)

MÜHLEN TD-20D
 MAKİNASI CİLTLEME

  
KULLANIM KILAVUZU

Makine İçeriği

Makine Kurulumu
1. Makineyi düz masanın üzerine koyun

2. Vidayı sabitleyerek makineye iki tutamacı sabitleyin

3. Kağıt desteğini gövdeye takma

DİKKAT

Kağıda izin verilen kapasitenin üzerine asla delmeyin. Aksi 
takdirde, makineye zarar verebilir.

Kuru kağıt haricinde hiçbir materyali (nemli kağıt, kumaş, 
cam, metal malzeme vb.) Delmeyin. Aksi halde hasara neden 
olur.

https://www.parasistem.com/ciltleme-makineleri/


İPUÇLARI

Son sayfalardan ilk sayfalara dokümanı yerleştirin ve ön kapağı takın Arka 

kapak iç tarafı yukarı gelecek şekilde takılmalıdır.

7.Telin kapanması için takılı olan belgeyi çıkarın.

Ek belge telin yakınına yerleştirilir.
Tel eleman, yakının alt kısmında 
yatay olarak durmalıdır.

ÖN KAPAK
A R K A
K A P A K

UYGUN MARJ

Kullandıktan sonra çöp kutusunu temizleyin. Veya en son kullanırken zamanında temizleyin.

Asla makinenin tarak pimlerine vurmayınız. Hasara veya makinenin düzgün çalışmamasına 
neden olabilir.

Herhangi bir kazadan kaçınmak için makineyi bir emniyetli yere yerleştirin.

Makineyi daima çocuğun dışında tutun, onlar için zararlı olabilir

Makineyi kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Onarım için lütfen danışınız veya bayinize geri 
gönderiniz.

Küçük veya engellilerin bu makineyi kullanmalarını yasaklamak

KULLANIM
1.-Kenar seçiciyi uygun konuma ayarlayın. (Kullanılan daha büyük tel halka, daha fazla 
marj tutulur)

2.-Kağıt durdurucuyu, kağıt boyutuna göre konumunu düzeltmek için ayarlayın. Doğru 
ayarı zımbalamanın mükemmel etkisini sağlar.

3.-Kağıdı kenar boşluğu sınır kartına erişene kadar cilt makinasına itin. Kağıt miktarı, 
makine kapasitesinin üzerinde olamaz.

4.-İtmek için itme kolunu aşağı bastırın. Daha sonra başlangıç konumuna geri çekin. 
Delme işlemi tamamlandı.

5.-Çember seçkisini, çember ilgili ölçeğine çevirin.

6.- Halka tutacağı üzerindeki baskı işaretlerine basarak açın, sonra tel halkasını takın, 
halkayı tutmak için halka tutucusunu kapatın.

Önceden seçilmiş kabloyu kablo kopçasına takın.

Kağıtları halkaya yükleyin (Tel halkanın dişleri ve kağıdın delikleri iyi uymalıdır)

Dosya sayfalarına göre 
doğru bağlama halkasını 
ve kenar boşluğu ayarını 
seçin.

KARADENİZ DIŞ TİCARET
www.parasistem.com
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