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Krúžková väzba  plastová

AKO VIAZAŤ ?

Vybavenie viazačov Fellowes poskytuje užívateľovi vyšší komfort pri každom kroku viazacieho procesu

PROCES VIAZANIA VŠETKY VIAZAČE FELLOWES INÉ …

1. VÝBER SPRÁVNEJ 
VEĽKOSTI HREBEŇA

Všetky viazače Fellowes sú vybavené kombinovanou 
mierkou pre výber priemeru hrebeňa so zásuvkou 
na skladovanie hrebeňov

Iba niektoré modely sú vybavené mierkou pre výber 
hrebeňa

• Použite mierku pre výber správneho 
priemeru hrebeňa

• Jednoduchá zásuvka pre uloženie 
pohotovostnej zásoby hrebeňov

• Výsledný dokument môže byť zviazaný 
hrebeňom, ktorý je príliš veľký

• Používateľ by musel vymeniť inú veľkosť 
hrebeňa tesne pred ukončením viazania

• Žiadne iné viazacie stroje nemajú zásuvku 
pre hrebene

2. ROZTVÁRANIE HREBEŇA Viazače Fellowes sú vybavené celokovovým 
mechanizmom roztvárania hrebeňa

Niektoré modely sú vybavené plastovým mechanizmom 
roztvárania hrebeňov

• Celokovový mechanizmus zaručuje trvácnosť

• Páka umožňuje roztvoriť hrebeň jedným 
plynulým pohybom

• Plastové ozubenie sa môže veľmi ľahko 
zlomiť

• Mnohé metódy roztvárania hrebeňov sú 
zložité a ťažkopádne

3. DIEROVANIE LISTOV Viazače Fellowes majú kolmé (vertikálne) vkladanie 
listov a mierku nastavenia vzdialenosti dier od okraja

Veľa modelov používa horizontálne vkladanie listov

• Kolmé vkladanie listov zabezpečuje dobré 
zarovnanie (utrasenie) listov

• Vzdialenosti dier od okraja sa jednoducho 
nastavujú vďaka rotačnému mechanizmu

• Postranné vodiace lišty na veku zabraňujú 
pohybu pri dierovaní

• Váha na seba položených listov 
pri horizontálnom vkladaní môže vyústiť 
v neupravený dokument

• Papiere, ktoré nie sú vo vertikálnej polohe, 
sa dierujú problematicky

4. VIAZANIE Viazače Fellowes majú ľahký systém vkladania listov 
do hrebeňa

Väčšina modelov má vertikálny uhol vkladania listov 
do hrebeňa

• Mechanizmus otvárania hrebeňa má 
sklon 15 °

• Uhol sklonu poskytuje užívateľovi viac 
priestoru na ľahké vkladanie listov 
do hrebeňa

• Ak užívateľ nemôže vkladať listy do hrebeňa 
priebežne pri dierovaní, viazanie jedného 
dokumentu trvá dlhšie

• Vertikálny uhol sťažuje vkladanie listov 
do hrebeňa

5. VYPRÁZDNENIE ZÁSUVKY 
S ODREZKAMI

Viazače Fellowes sú vybavené zásuvkou na odrezky 
s otvorom na ich samovoľné vypadávanie pri preplnení

Iba niekoľko modelov má zásuvku na odrezky 
s prevenciou zaseknutia zariadenia

• Otvor na samovoľné vypadávanie odrezkov 
pri preplnení zabraňuje zablokovaniu viazača

• Zásuvka na odrezky je ľahko vyberateľná 
a prenosná

• Zásuvka preplnená papierovým odpadom 
spôsobí zaseknutie viazača, pretože sa 
nedajú nadierovať ďalšie listy

• Absencia nevyberateľnej zásuvky na odrezky 
je veľmi nepraktická
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