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• 
• Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforsriftene •         

• 

 DE Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung 
und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit 
verfügbar sein.

 EN Please ensure to read this operating manual befor starting the machine
for the first time and please strictly follow the safety instructions 
mentioned herein. This manual must be available at any time.

 FR Nous vous prions de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine, 
et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. 
Les instructions d‘utilisation et les consignes de sécurité doivent 
toujours être disponibles.

 NL Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing 
goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en 

 de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
 IT Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il 

distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d’uso devono 
essere sempre disponibili.

 ES Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta 
máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y 
seguridad deben estar siempre disponibles.

 SV Läs igenom denna bruksanvisning innan ni  startar maskinen. Var noga med 
säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.

 FI Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! 
Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.

 NO Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen 
Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Opperatørmanualen 
må alltid være tilgjengelig.

 PL Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i
stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być 
zawsze dostępne.

 RU Пîæалуйñòа, ïðîчèòайòå èíñòðукцèю ïî экñïлуаòацèè ïåðåä уñòаíîвкîй
аïïаðаòа, ñîблюäайòå òåхíèку бåзîïаñíîñòè. Иíñòðукцèя ïî 
экñïлуаòацèè äîлæíа íахîäèòьñя в äîñòуïíîм äля ïîльзîваòåля мåñòå.

 HU A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa 
be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak mindig elérhetőnek kell lennie.

 TR Lütfen makineyi çalýþtýrmadan önce bu kullanma talimatlarýný dikkatli bir þekilde 
okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatlarý 
her zaman kullanýma hazýr olmalýdýr.

 DA Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen 
og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen 
skal altid være tilgængelig.

 CS Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní    
 upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.

 PT Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação 
e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar 
sempre disponíveis.

 EL ÐÁÑÁÊÁËÙ ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÅÙÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ 
ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÑÉÍ ÂÁËÅÔÅ ÔÏ ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÓÅ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ.
ÏÉ ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÅÉÍÁÉ ÐÁÍÔÁ ÄÉÁÈÅÓÉÌÅÓ.

 SL Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila 
preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.

 SK Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do 
prevádzky a najmä bezpecnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na 
dostupnom mieste.

 ET Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige 
ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.

 ZH

 AR
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 DE Keine Bedienung durch Kinder!
 EN No operation by children!
 FR Pas d‘utilisation par un enfant!
 NL Geen bediening door kinderen!
 IT Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
 ES No dejar que la utilicen los niños!
 SV Installera maskinen utom räckhåll för barn!
 FI Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
 NO Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
 PL Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia !
 RU Нå äîïуñкайòå äåòåй к ïîльзîваíèю аïïаðаòîм!
 HU Gyerekek a gépet nem kezelhetik
 TR Makinayý Çocuklar Kullanmamalýdýr.
 DA Må kun betjenes af voksne
 CS Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
 PT As crianças não devem trabalhar com a máquina!
 EL ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ  Ç  ×ÑÇÓÇ  ÁÐÏ  ÐÁÉÄÉÁ.
 SL Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK So strojom nesmú pracovať deti!
 ET Lapsed ei tohi masinat kasutada!
 ZH
 AR  

 DE Nicht unter das Messer fassen!
 EN Do not reach beneath the blade! 
 FR Ne pas passer les mains sous la lame!
 NL Niet met de handen onder het mes komen!
 IT Non toccare la lama nella parte inferiore!
 ES ¡No tocar debajo de la cuchilla!
 SV Sträck inte in handen under kniven!
 FI Älä laita kättäsi terän alle !
 NO Plasser aldri hender ol. under kniven!
 PL Nie wkladac rak pod noze! 
 RU  Избåгайòå ïîïаäаíèя ðук ïîä лåзвèå!
 HU Ne nyúljon a kés alá!
 TR Elinizi býçaðýn altýna sokmayýnýz!
 DA Stik ikke hænderne ind under knivbladet!
 CS Nesahejte pod ostří nože!
 PT Não tocar na parte inferior da faca!
 EL ÌÇÍ  ÁÃÃÉÆÅÔÅ  ÔÏ  ÊÁÔÙ  ÌÅÑÏÓ  ÔÇÓ  ËÅÐÉÄÁÓ!
 SL Ne segajte z roko pod rezilo! 
 SK Nevkladajte ruky pod nôž!
 ET Ärge pange kätt tera alla!
 ZH
 AR

• Sicherheitshinweise • Safety precautions •
• Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
• Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
• Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
• Środki bezpieczeństwa • Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè •
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IDEAL 1038
IDEAL 1058 

IDEAL 1071

o.k.

 FI Laitteen turvallisen käytön kannalta on
tärkeätä että teräsuojusta A ei poisteta ja
että se on toimintakunnossa.

Turvallisuusohjeita
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IDEAL 1080, IDEAL 1110

 FI Turvallisuus syistä kaikille leikkureille on  
tärkeää, että teräsuojaa A ei poisteta ja 

se on aina  hyvin kiinnitetty.

 FI Mallit IDEAL 1080 ja IDEAL 1110 

voidaan lukita mukana toimitetulla lukolla D. 

• Turvallisuusohjeita •

A6A5A4
A3

8"x5"

10"x8"

13"x8"

Geprüfte

  Sicherheit

1080

1.

2.

A6A5A4
A3

8"x5"

10"x8"

13"x8"

Geprüfte

  Sicherheit

1080 13"x8"

10"x8"
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IDEAL 1038
IDEAL 1058 

IDEAL 1071

Made in Germany

1038

Geprüfte

  Sicherheit A4

10"x 8" A5 8"x 5"

A6

Made in Germany

1071

A4

10"x 8" A5 8"x 5"

13x 8"

A6

B

A
A

Molemmat mallit toimitetaan 
käyttövalmiina.

• Asennus

FI IDEAL1071

Nouseva paperipuristin oheisella 
Teräsuojalla A on asennettava 
leikkuripöydälle ennen käyttöä. 
Teräsuoja A on asennettava 
teränohjaimen taakse C. Sitten tarkista ja 
kiristä 2 kuusiokantaruuvia (A).
Malleissa IDEAL 1071 poista suojakalvo 
(B) teräsuojasta.
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IDEAL 1080
IDEAL 1110

AB

 
 FI IDEAL 1080 ja IDEAL 1110

Terän kahva (A) ja paperinpuristin 
teräsuojalla tulee asentaa ennen käyttöä
A. Poista ensin ruuvi terän kahvasta
ruuvimeisselillä ja liu’uta kahva (A)
paikalleen ja kiristä uudellen.
Poista molemmat mutterit (B) 17 mm
kiintoavaimella, nosta hieman terän
kahvaa D ja aseta teräsuoja A
paperipuristimella paikalleen. Teräsuoja
on asennettava teränohjaimen C taakse.
Varmista paperinohjain ja terä A
kahdella mutterilla (B).
Kiristä mutterit 17 mm kiintoavaimella
(katso kuva).

• Asennus

A6A5A4
A3

8"x5"

10"x8"

13"x8"
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IDEAL 1038
IDEAL 1058

 IDEAL 1071

10"x 8" A5 8"x 5"

A6

Made in Germany

1071

A4

10"x 8" A5 8"x 5"

13x 8"

A6

•  Käyttö             

 FI Tuotteen osat 
  A -  Teräsuoja
  B -  Paperipuristin
  C -  Teränohjain
  D -  Terän kahva
  E -  Sivuntuki mitta-asteikolla
  F -  Sivun takatuki
  G -  Lukitusruuvi takatuelle
  H -  Sivun etutuki
  I -  Paperin ohjain
  J -  Päätönuppi etutuelle
  K -  Lukitusnuppi etutuelle
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IDEAL 1080
IDEAL 1110

IDEAL 1038
IDEAL 1058
IDEAL 1071

Made in Germany

1071

A4

10"x 8" A5 8"x 5"

13x 8"

A6

 FI Nosta terän kahva D ja aseta paperi 
vasemmalta . Sivun takatuki F ja sivun  
tuki E mitta-asteikolla asettavat paperin 
tarkalleen paikalleen.

• Käyttö

A6A5A4
A3

8"x5"

10"x8"

13"x8"

Geprüfte

  Sicherheit

1080
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IDEAL 1080
IDEAL 1110

IDEAL 1038
IDEAL 1058
IDEAL 1071

1.

2.

 FI Sitten purista paperi puristimella B tai 
jalkapolkimella M (vain mallit IDEAL 
1080. IDEAL 1110) ja suorita leikkaus

• Käyttö

A6A5A4
A3

8"x5"

10"x8"

13"x8"

Geprüfte

  Sicherheit

1080

1.

2.
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A4

10"x 8" A5 8"x 5"

13x 8"

A6

0 x 8" A5 8"x 5"

A6

 
 FI Leikkaus mittaus voidaan määritellä myös 

käyttämällä etutuen H avulla kapeaa 
leikkuuleveyttä. Haluttu mitta voidaan 
asettaa tarkasti säätönuppi J avulla ja 
voidaan lukita nupilla K. Kapeat 
leikkaukset (pienemmät kuin 10 mm) ovat 
mahdollisia koska etutuki siirtyy 
automaattisesti leikatessa. Terä täytyy 
olla yläasennossa D kun leikataan 
kapeita suikaleita,näin varmistetaan 
että mitta pysyy tarkkana.
Mallit IDEAL 1038,1058 ja 1071 
toimitetaan säädettävillä paperiohjaimilla 
I. Ne takaavat paperin tarkan asettelun
etutukea vasten. Kokoontaitettava
jatkopöytä L mallissa IDEAL 1080 ja
1110. Nosta pöytä ja se asettuu
automaattisesti paikoilleen. Kun
jatkopöytää ei enää tarvita se voidaan
työntää helposti ulos ja taittaa alas.

• Käyttö

A6A5A4 8"x5"

10"x8"

13"x8"
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A4

10"x 8" A5 8"x 5"

13x 8"

A6

 FI Mahdolliset viat 

 FI Terä tippuu alas.
• Säädä kitkajarrua katso sivut 17

 Mahdolliset viat 

A6A5
A4

A3 8"x5
"

10"x
8"

13"x
8"
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IDEAL 1058
IDEAL 1071
IDEAL 1080
IDEAL 1110

IDEAL 1038

A
B

1.

2.

3.

Geprüfte

Sicherheit A4

1.

3.
2.

 FI Laitteen terällä on hankaus/
kitkaominaisuus joka estää terän 
painumista alas itsekseen. Sen 
toimivuus säädetään uudelleen 
seuraavasti:
Malli 1038: 
Löysää ruuvi (1.) 4 mm kuusio 
avaimella. Sitten kiristä mutteri (2.) 
avaimella (13mm) kunnes terä pysyy 
ylhällä, mutta kuitenkin liikkuu käsin. 
Sitten kiristä uudelleen ruuvi (3.) (katso 
kuva).
Mallit 1058, 1071, 1080, 1110: 
Löysää mutteri (A) avaimella (17 mm) 
(1.) Sitten kiristä sisempi mutteri (2.) (B) 
kunnes terä pysyy ylhäällä, mutta liikkuu 
käsin. Kiristä ulompi mutteri (A) (3.) ja 
samaan aikaan sisempi mutteri (B) 
17 mm avaimella (katso kuva).

Mahdolliset viat •
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10"x 8" A5 8"x 5

A6

 FI IDEAL 1038,  1058: Jos tarpeellista 
takatuen kulma voidaan asettaa 
päinvastoin avaamalla lukitusruuvi F 
2 mm kuusioavaimella.

• Mahdolliset viat

 FI Huono leikkuujälki:
• Vaihda terä ja terän vastakappale.

Jos tarvitset apua terän ja leikkuutikun
vaihdossa (katso sivu 20).
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 FI Tämä laite on hyväksytty puolueettoman 
turvallisuuslaitoksen puolesta.
Yrityksellä on DIN EN ISO 9001:2015  
ja DIN EN ISO 14001.
Tarkat tekniset tiedot löytyy tekniset 
tiedot tarrasta joka on laitteessa kiinni.
Takuuajan aikana koneessa on oltava 
originaali tunnistetarra.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

Technische Daten
• Тåхíèчåñкая èíфîðмацèя • Teknistä tietoa • Dane techniczne • Technické informace •




