
 
SZALAGOS KÖTÖZŐGÉP HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 

A tűzőkapcsok behelyezése 

Bal kézzel fogja meg a testet, jobb kézzel nyomja fel a 

tolóegység gombját (A), és húzza hátrafelé (1. ábra) 

Jobb kézzel vegye fel a kapcsokat (B), és töltse be azokat a 

tárolóegységbe úgy, hogy a kapcsok lába lefelé mutasson; 

majd helyezze őket a tolóegységbe. (2. ábra) 

A szalagtartó (C) kinyitása 

Helyezze az ujját az felső részre (D), majd a hüvelykujjával 

nyomja meg ezt a részt (3. ábra). 

Hogyan töltsük be 

Nyissa fel a szalagtartó (C) fedelét a fent említett módon, 

töltse be a szalagot az ábra szerint, majd zárja le a fedelet, 

amíg az „nem kattan egyet” (4. ábra) 

Helyezze be a szalagot. Bal hüvelykujjával könnyedén fogja 

meg az A típusú fogantyú fejét, és jobb ujjaival húzza lefelé 

a szalagot. A szalag a szalagvezetőbe kerül. (5,6. Ábra) 

Hogyan lehet kihúzni a szalagot 

Fogja meg a fogantyút, hogy a szalag rögzítője megfogja a 

szalag végét. (7. ábra) 

Engedje el a fogantyút a fent leírtak szerint. Ezután a szalag 

kihúzódik. (8. ábra) 

Előfordulhat, hogy a szalag rögzítője nem fogja meg a szalag 

végét, amikor megnyomja a fogantyút. Ha ez megtörténik, 

nyomja meg még egyszer a fogantyút, és a szalag rögzítője 

visszatér a normális helyzetbe. 

(MEGJEGYZÉS: Ezt csak akkor szabad elvégezni, ha a szalag 

rögzítője nem fogja meg a szalag végét.) 

A kötözőgép használata 

Nyomja a szalagot a tárgyhoz, amíg az a íves befogó részbe 

nem kerül. (9. ábra) 

Ezután nyomja meg teljesen a fogantyút úgy, hogy a szalag 

és a kötözendő rész középen, a befogó részen legyen. Így az 

objektumot a szalag és a tűzőkapocs összekapcsolja. A gép 

ezzel egyidejűleg elvágja a szalagot is. (10. ábra) 

A penge (E) cseréje 

Amikor a penge elkopik és nem éles a szalag hatékony 

levágásához, akkor a pengét ki kell cserélni. 

A bal kezével rögzítse az A típusú fogantyú (F) és a tároló 

egység (G) elülső részét, húzza ki a régi pengét fogóval vagy 

csipesszel (H), és helyezzen be egy új pengét. Legyen óvatos, 

hogy ne sértse meg az új penge szélét. (11. ábra) 

Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása 

Szerelje le a tolóegységet, és távolítsa el a benne lévő 

tűzőkapcsokat, majd acéldróttal vagy egy kis csavarhúzóval 

(I) távolítsa el a beragadt kapcsokat. (12. ábra) 


