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Vsebina kompleta / Deli naprave
 1.  Vzvodni rezalnik z ročajem

 2  Pritiskalo za papir in zaščita rezila

 3  Blokada vzvodnega rezalnika

 4  Ročaj za rezalnik (zložljiv)

 5  Valjčni rezalnik

 6  Rezalna glava (v začetnem)

 7  Rezalna letev

 8  Rezalna glava vodilne tirnice

 9  Vrtljiv gumb za nastavitev

 10  Podlaga za rezanje/Shranjevanje za rezalne enote

 11  Oznake za standardne formate in kote

 12  Zaščita rezila

 13  Zaskočni kavelj (vzvodni rezalnik/valjčni rezalnik) 

 14  Zaskočni kavelj, podlaga za rezanje
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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo veljajo za ta rezalnik papirja 2 v 1. Vsebujejo
pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe rezalnik papirja 2 v 1 natančno in v celoti preberite
navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za 

uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali škodo na rezalniku papirja 2 v 1.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če rezalnik papirja 2 v
1 izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za
uporabo.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na rezalniku papirja 2 in 1 ali na embalaži so uporabljeni
spodaj našteti simboli in signalne besede.

Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost
s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če
se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih
poškodb.

Ta simbol/opozorilna beseda opozarja na možnost
materialne škode.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali
uporabi.

Znak preverjene varnosti (GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje
zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak
GS pomeni, da ob namenski uporabi in predvidljivi napačni
uporabi označenega izdelka nista ogrožena varnost in zdravje
uporabnika. Varnostni znak je prostovoljen, izdala pa ga je
družba TÜV Rheinland.

 OPOZORILO!

OBVESTILO!



Preberite navodila za uporabo.

Varnost
Namenska uporaba
Rezalnik papirja 2 v 1 je namenjen izključno za rezanje papirja. Namenjen je
izključno za zasebno uporabo in ne za uporabo v komercialne namene.
Rezalnik papirja 2 v 1 uporabljajte le na način, ki je opisan v teh navodilih za
uporabo. Vsaka druga uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno
škodo ali celo telesne poškodbe. Rezalnik papirja 2 v 1 ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane kot
posledica nepravilne uporabe.

Varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
− Rezilo na vzvodnem rezalniku je zelo ostro! Nikoli se ne dotikajte 
 rezila za rezilni rob, temveč vedno primite za ročaj!
− Rezilo na valjčnem rezalniku je zelo ostro! Pazite, da se ne
 dotikate rezila, ko je odprta varnostna zaponka!
− Naprava za rezanje papirja ni igrača! Pri nepravilni uporabi 
 naprave obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb, predvsem 
 zaradi poškodb z ostrimi predmeti
− Popravila naj izvajajo le strokovnjaki. V ta namen se obrnite na
 strokovno delavnico. V primerih samostojno izvedenih popravil,
 sprememb, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe  
 bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
− V primeru popravil je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo 
 podatkom originalne naprave.

Varnost
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 OPOZORILO!

Nevarnost zmečkanin!
Pri preklopu rezila s kolesci v delovni položaj obstaja nevarnost 
zmečkanin!

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi,   
zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z  
delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi te-
lesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izku-
šenj in znanja (na primer starejši otroci).
− Ta rezalnik papirja lahko osebe z zmanjšanimi telesnimi,   
 zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe   
 s pomanjkanjem izkušenj in znanja uporabljajo samo, če so  
 pod nadzorom in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride  
 pri taki uporabi. Otroci naj se ne igrajo z rezalnikom papirja. 
 Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave.
− Otroci ne smejo uporabljati rezalnika papirja.
− Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Med
 igranjem se lahko vanjo zapletejo in se zadušijo!
− Poskrbite, da se v bližini rezalnika papirja 2 v 1 ne zadržujejo  
 hišni ljubljenčki!
− Na nevarnosti opozorite tudi druge uporabnike!

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z rezalnikom papirja 2 v 1 lahko 
pride do poškodb rezalnika papirja 2 v 1.
− Rezalnika papirja 2 v 1 nikoli ne postavljajte na ali v bližino
 vročih površin (npr. kuhalnih ploščali ogrevanja itd.).
− Rezalnik papirja 2 v 1 postavite na ravno, suho in dovolj   



 stabilno površino .
− Poskrbite, da se rezalnik papirja 2 v 1 ne more prevrniti ali pasti.
− Rezalnika papirja 2 v 1 ne uporabljajte več, če so sestavni deli
 razpokani ali preluknjani oz. če so deformirani. Poškodovane
 dele zamenjajte z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
− Rezalnika papirja 2 v 1 nikoli ne izpostavljajte neposrednemu  
 sončnemu sevanju, visokim temperaturam ali vremenskim
 vplivom.
− Na rezalniku papirja 2 v 1 ni dovoljeno sedeti ali nanj postavljati
 predmetov (razen materiala za rezanje).

Varnostna in zaščitna naprava

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
− Preverite, ali je zaščita rezila (glejte 2 , stran 4) varno pritrjena. 
 Ne odstranjujte nobenih varnostnih priprav. 
− V kolikor se upornost vzvodnega rezalnika spremeni toliko, da
 rezilo samo pade nazaj v izhodiščni položaj, privijte vijake na  
 vrtišču vzvodnega rezalnika.
− Ne režite količine papirja, ki je večja od določene (pri drugem
 materialu ali debelejšem papirju in kartonu vedno poskusite
 najprej z 1 kosom). Ne režite snovi, živil ali podobnih materialov.

Varnost
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Prva uporaba
Preverite Rezalnik papirja 2 v 1 in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi
ostrimi predmeti, lahko hitro poškodujete rezalnik papirja 2 v 1.
- Embalažo zato odpirajte zelo previdno.
1. Rezalnik papirja 2 v 1 vzemite iz embalaže in preverite, da sam rezalnik ali  
 sestavni deli niso poškodovani. V kolikor opazite poškodbe, rezalnika papirja 
 2 v 1 ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščeni servis proizvajalca, ki je  
 naveden na garancijskem listu.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A, stran 3).

Različice rezalnih enot
Preden rezalne enote sestavite skupaj, jih postavite na trdno in suho površino.
Glede na potrebe imate na voljo 3 različice za sestavo rezalnika papirja.

Različica 1: Vzvodni rezalnik 1  + Podlaga za rezanje 10

Različica 2: Valjčni rezalnik 5  + Podlaga za rezanje 10

Različica 3: Valjčni rezalnik 5  + Vzvodni rezalnik 1  + Podlaga za rezanje 10

sliko E: Različica 1



sliko F: Različica 2

sliko G: Različica 3

Sestavljanje rezalnika papirja
OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno sestavljanje rezalnika papirja lahko povzroči poškod-
be.

− Škatlo z rezalnikom papirja (glejte sliko B, stran 4) postavite  
 predse na ravno in prosto delovno površino.
− Upoštevajte, da sestavljen rezalnik papirja potrebuje več  
 delovne površine.
− Pri odpiranju bodite zelo previdni.
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1. Oba zaskočna kavlja podlage za rezanje 14  pritisnite rahlo navzdol. Pri tem se  
 zapaha sprostita (glejte sliko H).

2. Sedaj lahko rezalnik papirja odprete.

3.  Odstranite vzvodni rezalnik 1  in valjčni rezalnik 5 .

4.  Nato lahko obrnete podlago za rezanje 10 .

Sestavljanje rezalnih enot

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z rezalnikom papirja 2 v 1 lahko
pride do poškodb rezalnika papirja 2 v 1.

Odvisno od izbrane različice postavite vzvodni ali valjčni rezalnik in po potrebi obe 
rezalni enoti na podlago za rezanje.

- Vzvodni rezalnik je treba namestiti na desno stran podlage za rezanje.
- Valjčni rezalnik je treba namestiti na levo stran podlage za rezanje.

1. Želeno rezalno enoto postavite na predvideno stran podlage za rezanje (glejte  
 sliko I, stran 14).
2.  Rezalno enoto pritisnite na podlago za rezanje, da se trdno zaskoči na podlago za  
 rezanje. Ob uspešnem zapahu zaslišite klik.

sliko H
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3. Tako pritrdite valjčni rezalnik in vzvodni rezalnik na stranska dela podlage za  
 rezanje.
4. Pri vzvodnem rezalniku ročaj popolnoma odprite (glejte sliko J).
5. Rezalnik papirja je tako pripravljen na uporabo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno sestavljanje rezalnika papirja lahko povzroči poškodbe 
rezalnika papirja.
-  Preden pričnete s postopkom rezanja, se prepričajte, da so rezalne
 enote pravilno vstavljene in je zagotovljena gladka rezalna površina.

sliko I

sliko J
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Uporaba rezalnika papirja

Ločevanje rezalnih enot

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno sestavljanje rezalnika papirja lahko povzroči poškodbe.

- Rezalne enote ločite od podlage za rezanje tako, da zaskočni kavelj 13  na obeh  
 straneh posamezne rezalne enote 1  5  narahlo pritisnete (glejte sliko I,  
 stran 14).

Pazite, da zaskočna kavlja na obeh straneh enakomerno pritisnete. Sicer 
se lahko rezalna enota zatakne ali pa se zaskočna kavlja odlomita.

- Sedaj lahko enoto ločite od podlage za rezanje 10 .

Uporaba rezalnika papirja
Rezanje z vzvodnim rezalnikom
Rezalna ročica 1  je na desni strani pripete podlage za rezanje 10 .

Pozor: 
Prepričajte se, da je ročaj vzvodnega rezalnika 4  popolnoma razprt 
(glejte sliko J, stran 14).

1. Rezilo primite za ročaj in ga privzdignite. V kolikor je ročaj zapahnjen, najprej 
 odprite zaklep vzvodnega rezalnika 3 .
2. Pod zašcito rezalnika vstavite material (papir ali drugo) in ga nastavite v pravilni
 položaj. Merilna skala na stranskem naslonu kaže pravilno širino reza.

3. Pozor! Pritisnite pritiskalo za papir 2  trdno navzdol in tako pritrdite papir v 
 želenem položaju. Za rezanje nato z eno potezo pritisnite vzvodni rezalnik od 
 zgoraj navzdol.

Priporočamo:  
Pred dokončnim rezom želenega materiala najprej opravite  
nekaj poskusnih rezov z enakim materialom.



OBVESTILO!

- Pri rezanju z vzvodnim rezalnikom nikoli ne režite več kot 10 listov papirja hkrati 
 (papir 80 g/m²).

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Pazite, da pri tem nimate dlani ali prstov med zaščito rezalnika 

12 in vzvodnim rezalnikom 1 ! 

Rezanje z valjčnim rezalnikom
1. Rezilo s kolesci 5  je nameščeno na levi strani naprave.

2. Rezalno glavo potisnite izhodiščni položaj 6 .

3. Nastavite želeni način rezanja (ravno, valovito ali perforirano) 9  z vrtenjem
 vrtljivega gumba za nastavitev.

Priporočamo:  
Pred dokončnim rezom želenega materiala najprej opravite nekaj 
poskusnih rezov z enakim materialom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Pri valovitem rezu in perforaciji hkrati nikoli ne režite več kot 3 
liste (papir 80 g/m²), pri ravnem rezu pa nikoli več kot 10 listov
(papir 80 g/m²).
4. Material, ki ga želite rezati (papir ipd.) položite pod vodilo 8  v pravilnem  
 položaju. Merilna skala prikazuje točno širino reza.

5. Za rezanje materiala rezalno glavo 6  potisnite čvrsto in enakomerno vzdolž 
 vodilne tirnice 8 .
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Uporaba rezalnika papirja

Sprememba načinov rezanja
Z rezilom s kolesci lahko režete ravno, valovito ali perforirano (ob nakupu je rezalnik 
nastavljen na raven rez).

Sprememba načinov rezanja:
Z vrtenjem 9  vrtljivega gumba za nastavitev 9   
nastavite želeni način rezanja – ravno, valovito ali perforirano.
Prepričajte se, da je vrtljivi gumb za nastavitev usmerjen
proti simbolu za želeni način rezanja na rezalni glavi.

Sedaj lahko nadaljujete z rezanjem, kot je opisano v poglavju „Rezanje z valjčnim
rezalnikom“.

OBVESTILO!  

Načine rezanja lahko spreminjate le, če je rezalna glava 6  postavljena do
konca v izhodiščnem položaju.

Menjava rezalne letve
Po pogosti uporabi valjčnega rezalnika se lahko rezalna letev 7  obrabi. V tem
primeru lahko rezalno letev 7  zavrtite. 

1. To storite tako, da rezalno glavo 6  potisnete nazaj v izhodiščni položaj.

2. Z izvijačem odvijte vijake na nasprotni strani rezalne glave 6 .

3. Nato privzdignite 8  vodilno tirnico iz držal.

4. Zavrtite valjčni rezalnik 5 .

5.  Rezalno letev 7  pritisnite s koničastim predmetom (npr. s konico pisala) iz 
 izreza rezalne letve. To storite tako, da s koničastim predmetom pritisnete v 
 2 luknjici pod rezalno letvijo 7 . Ena je na levi, druga pa na desni strani letve.  
 Tako se rezalna letev upogne navzgor in jo lahko odstranite.

6. Valjčni rezalnik 5  zavrtite v delovni položaj.

7. Neuporabljeno stran rezalne letve zavrtite 7  navzgor.

8. Valjčni rezalnik 5  znova sestavite skupaj, tako da obrnjeno rezalno letev
 vstavite najprej s koncema pod ustrezna pritrdilna kota.
9. Celotno rezalno letev pritisnite po celotni dolžini v izrez.
10. Prepričajte se, da je rezalna glava v izhodiščnem položaju.



11. Privzdignite vodilno tirnico 8  v režo pod rezalno glavo.

12. Nato zataknite vodilno tirnico 8  v nasprotno režo.

13. Po zamenjavi rezalne letve 7  z izvijačem takoj znova pritrdite vijake na  
  vodilni tirnici! Sedaj lahko nadaljujete z rezanjem.
14. Pred naslednjo uporabo valjčnega rezalnika najprej preverite delovanje naprave,  
 tako da valjčni rezalnik večkrat premaknete po celotni dolžini naprej in nazaj.
15. Nato lahko nadaljujete z rezanjem.

Čiščenje
OBVESTILO!

Nevarnost zaradi napačnega uporabe!
Nepravilno ravnanje z rezalnikom papirja 2 v 1 povzroči poškodbe.
− Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi 
 ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za 
 čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko  
 poškodujejo površine.
- Nastavek za uničevanje dokumentov čistite samo z mehko, rahlo navlaženo krpo.

Shranjevanje
OBVESTILO!

Da lahko rezalnik papirja zaščitite pred nepravilno uporabo, je vzvodni rezalnik 
opremljen z varovalom.
1. Vzvodni rezalnik je treba za zaščito zapreti. 
2. Pod ročajem vzvodnega rezalnika lahko potisnete zapah 
 do ročaja 3 , dokler se ne zaskoči pod ročajem.
Pri prevozu ali shranjevanju vašega rezalnika papirja ravnajte po naslednjem 
postopku:
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Shranjevanje v škatli
1. Zapah ročaja 3  mora biti sproščen. Nato lahko ročaj zaprete, kot je opisano v  
 poglavju „Sestavljanje rezalnih enot”, (glejte sliko J, stran 14).
2. Enote ločite med seboj (poglavje „Ločevanje rezalnih enot“, stran 15).
3.  Obrnite podlago za rezanje 10 .
4. Postavite obe podlagi za rezanje v škatlo.

Obvestilo:
- Vzvodni rezalnik ima na spodnji strani zelene oznake.
- Valjčni rezalnik ima na spodnji strani rdeče oznake.

5.  S pomočjo barvnih oznak lahko vidite, kako je treba obe enoti postaviti v škatlo.
6.  Vzvodni rezalnik postavite v škatlo tako, da so zelene oznake postavljene na  
 zelene oznake v škatli. Prepričajte se, da je rezalna glava 6 v izhodiščnem  
 položaju.
7.  Valjčni rezalnik postavite v škatlo tako, da so rdeče oznake postavljene na rdeče  
 oznake v škatli. 
8. Ko sta obe enoti pravilno nameščeni v škatli, lahko rezalnik papirja enostavno  
 zaprete.

9.  Zaskočna kavlja podlag za rezanje 14  se zaskočita in rezalnik papirja 
 je pripravljen na prevoz ali za varno shranjevanje.
10. Tako lahko rezalnik papirja shranite varno in nedostopno otrokom.

OBVESTILO!

Nepravilno ravnanje z rezalnikom papirja lahko
povzroči poškodbe.
− V kolikor rezalnika papirja ni mogoče enostavno zapreti, znova  
 preverite, ali sta obe rezalni enoti pravilno nameščeni v škatli.
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Tehnični podatki
Kapaciteta rezanja: Vzvod:  največ 10 listov (papir teže 80 g/m²) 
 Kolesce za raven rez:  največ 10 listov (papir teže 80 g/m²) 
 Kolesce za valovit rez:  največ 3 listov (papir teže 80 g/m²) 
 Kolesce za perforacijo:  največ 3 listov (papir teže 80 g/m²)

Dolžina reza: največ 320 mm

Delovna površina: 320 x 360 mm

Teža: 1,42 kg

Mere (Š x G x V): Rezalnik papirja 2 v 1 (celoten):  475 x 540 x 64 mm
 Vzvodni rezalnik (razprt): 540 x 83 x 63 mm
 Valjčni rezalnik: 430 x 65 x 64 mm
 Podlaga za rezanje (škatla): 431 x 167 x 68 mm
 Podlaga za rezanje (razprta):  431 x 328 x 36 mm

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov.
Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne 
surovine.
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Distributer:

MONOLITH GMBH
MAXSTRASSE 16
45127 ESSEN
GERMANY

3 
LETA 

GARANCIJE

POPRODAJNA PODPORA  
65458

  00 800 79 333 900 (brezplačno)

 www.monolith-support.com
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