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Instrukce pro používání lisu na pera DELUXE 

Zahrnuté součásti: Obrázek 1. 
1. Drážkovaná hliníková platforma 
2. Lisovací mechanismus 
3. Hliníková lisovací hlava 
4. Rukojeť 
5. Posuvné saně s pákou aretace 
6. Objímka pro saně 
7. Čelist spodní 
8. Čelist horní 
9. Vymezovací pouzdro (2) 
10. Plastová lisovací hlava s pružinou 
11. Magnety (4) namontované v základně 
12. (6) demontážní tyče: 3,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm 
13. (1) 7mm demontážní pouzdro 
14. 6” měkká guma pro ochranu dílů při rozebírání – Soft-grit 

 
 
Lis se doporučuje namontovat nebo upnout k pracovnímu prostoru, zabrání nechtěnému 
pohybu při lisování. 
Vložte 5x40cm obdélník tenkého dřeva nebo kartonu do vnitřního prostoru pod hliníkovou 
platformu k zachycení částí, které spadnou do mezery. 



 

 

Namontujte rukojeť na lisovací sestavu - zajistěte šroubem - uložte tyče a pouzdro na 
magnety, nebo mimo lis. 
 
 
Postup lisování pera (obr. 2) 
• Vložte plastovou lisovací hlavu do sáňkové svorky a utáhněte matice, dokud nebe 
zajištěna. 
• Nastavte montážní rukojeť do svislé polohy. 
• Zvedněte zajišťovací páku saní a umístěte saně tak, aby k nim byla dostatečná 
vzdálenost pro vložení dílů. Vložte části pera, zatlačte proti pružině v lisovací hlavě. 
Posuňte saně směrem k lisu a nechte tlak pružiny zarážky, aby držel díly na místě. 
• Nechte páku saní zapadnout do zajišťovací drážky. 
• Během lisování se ujistěte, že části pera zůstávají srovnané v rovině. 
• POZNÁMKA: Pružina uvnitř hlavy bude nadále působit tlakem na části pera a držet je na 
místě. 
• Vyvíjejte stálý tlak na montážní páku, dokud nebudou díly stlačeny dohromady.  
Netlačte na páku příliš velkou silou.  
Pokud se díly netlačí k sobě, srovnejte části pera a znovu stiskněte. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Návod na rozebrání/ demontáž pera (obr. 3) 
• Odřízněte přibližně 3 až 5 cm hadičky Soft-grip. Použijte k tomu ostrý nůž. Trubka odolá řezání 
tupým nožem. Hadičku lze mnohokrát opakovaně použít. Vyhoďte, pokud se začnou objevovat 
trhliny. 
• Odstraňte jakoukoli snadno odstranitelnou část pera. To může zahrnovat spony a víčka. 
Uschovejte si díly, které mohou pomoci při demontáži, např. hroty, na které lze přitlačit a odstranit 
spojky, do kterých jsou zašroubovány 
• Dostatečně uvolněte křídlové matice, aby bylo možné vložit díly. Vložte tělo pera do hadičky Soft-
grip do trubky a potom vložte do svorky saní. Hadička by měla dostatečně zakrývat válec pera v 
upínací oblasti. Ujistěte se, že se odstraňovaný díl nenachází v oblasti upínání. 
• Svorka sání má hlubokou štěrbinu pro umístění neodnímatelných sponek. To zabraňuje poškození 
spony a maximalizuje upínací tlak na díly, které je třeba držet na místě. Pokud je sponka součástí 
toho, co se odstraňuje, ujistěte se, že žádný upínací tlak nepůsobí přímo na sponku. 
• Utáhněte svorku tak, aby tužka pevně držela. NEPŘETAHUJTE, protože by mohlo dojít k 
rozdrcení těla pera. 
• Použijte největší demontážní tyč, která se vejde do trubky a stále se bude moci volně pohybovat. 
• Pokud má díl, který se má vytlačit, otvor větší než tyč, lze tyč při lisování naklonit do strany, aby se 
zachytila hrana dílu. Konce tyče by měly být ostré, aby se zabránilo sklouznutí. 
• S rukojetí ve svislé poloze, částí ve svěrce a vloženou tyčí posuňte saně, dokud tyč nebude co 
nejblíže lisovací hlavě a stále zapadne do drážky. 
• Po dokončení nastavení aplikujte stálý tlak, dokud část nevyjde z trubice. Pokud díl nevysune 
mírným tlakem, zkuste jej vyrazit zakýváním rukojetí, aby hlava narazil na tyč. 
• Pokud hlaveň klouže gumovou trubicí; opatrně uvolněte rukojeť 
zvyšte upínací tlak a zkuste to znovu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Demontáž 7 mm mechanismu: (obr. 4a, 4b) 
 
• Upněte tělo pera, jak je popsáno výše, s mechanismem směřujícím k lisovací sestavě. 
• Chcete-li hrot vyjmout, zasuňte 3mm demontážní tyč skrz mechanismus proti vnitřní straně hrotu 
(viz obr. 3). Posuňte saně do lisovací polohy a vyvíjejte tlak, dokud se špička nevysune. 
• Pro odstranění mechanismu (obr. 4a, 4b) vyjměte pero ze svorky. Vložte menší část 7mm 
demontážního pouzdra do svorky a utáhněte matice, dokud nebude pevně držet. 
• Vložte odkrytou část mechanismu do demontážního pouzdra. 
• Vložte 6mm tyč do otvoru na opačném konci tubusu. 
• Umístěte saně do zajištěné polohy s tyčí proti lisovací hlavě. 
• Aplikujte tlak, dokud mechanismus zcela neopustí pero. Mechanismus by měl snadno projít 
pouzdrem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Demontáž klikacího mechanismu (obr. 5a, 5b) 
 
Tato část je určena pro části per, které nelze demontovat pomocí tyčí ( klikací pera, spoje se 
šroubky atd.). Například klikací propisky mají plastové mechanismy, které se při tlaku demontážní 
tyčí. Pro šrouby použijte křížový. 
• Přesuňte saně na opačný konec plošiny od lisovací sestavy. 
• Vložte část (zabalenou uvnitř hadičky Soft-grip) do svorky. Zbytek pera by měl být na vnější straně 
svorky. Utáhněte, dokud nebude zajištěna. 
• Uchopte odkrytou část pera. K tomu vám pomůže extra kus Soft-grip trubky nebo Soft Jaw Locking 
kleště kolem hlavně. 
• Zajistěte páku saní proti pohybu. 
• Jemně pohupujte odkrytou částí pera a zároveň vytahujte ze svorky, dokud se trubice neoddělí od 
části. 
 

 


