“Fastening Solutions”

Belangrijke tips!

		Lees eerst de handleiding voordat u het apparaat gebruikt

1. Het draad in de machine invoeren
1. Zet de hoofdschakelaar op off, blokkeer
de trekker en verwijder de accu

2. Duw de vrijgavehendel van het apparaat in,
en controleer of hij vastzit in de vrijgaveaanslag.

3. Voer het uiteinde van het rechtgebogen binddraad door de
draadgeleider. Leid het daarna in de buis. Geef de vrijgaveaanslag
vrij en controleer of de vrijgavehendel weer in zijn oorspronkelijke
stand staat, en of de toevoertandwielen het binddraad vastklemmen. Hiermee is de plaatsing van het binddraad afgerond.

4. Zet de trekker weer in de “unlock” positie voor
u de machine gaat gebruiken.

2. Hoe verwijderd u vastgelopen draad

3. Auto Power-off

Wanneer het draad om de haakjes vastzit, verwijder dit dan op de volgende manier:

Als het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt, schakelt het zichzelf uit om te
voorkomen dat de accu leegraakt. De
vaste tijdsduur voor deze functie is 30
minuten. Deze automatische uitschakeling heet “Auto Power-off”. Na het
automatisch uitschakelen schakelt u het
apparaat als volgt in: zet de hoofdschakelaar op OFF en weer op ON.

1. Druk de ontgrendeling in zodat de tandwieltjes van elkaar komen.

2. Plaats de accu in de machine en “unlock” de trekker, zet nu de machine aan en haal de trekker over.

3. De machine geeft nu 4 korte piepjes, zet de machine uit, “lock” de trekker en haal de accu eruit.

4. Verwijder het vastgelopen draad met een
tangetje zoals aangegeven op het plaatje.
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Onderhoud

“Fastening Solutions”

Geen olie in de machine!
Dagelijks
Blaas de machine schoon zoals op plaatje 1 en verwijder vuil van de sensoren zoals op plaatje 2 en 3.
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Wekelijks mesje schoonmaken
1. Draai de 2 (vernikkelde) inbusschroeven
M3 x 6 los en verwijder arm B.

2. Verwijder de snijder en de snijkop en maak
ze schoon. De demonteerbare onderdelen zijn
de snijder, de snijkop, draadgeleider A en de
snijderplaat.

Montage

Monteer de snijkop met het grote gat naar het
Plaats de snijder en monteer draadgeleider A.
achterste gedeelte van de arm en het kleine
(langwerpige) gat naar het voorste gedeelte van
de arm.

Plaat de pen van de snijderplaat door het gat
voor de snijdertrekstang en monteer de snijkop
eraan.

Lijn de gleuf van de draadgeleider B (die is gemonteerd op arm B) uit met de buis en monteer
arm B.

Controleer of arm B goed is geplaatst en draai
de 2 vernikkelde inbusschroeven M3 x 6 vast.
(aandraaimoment: 172 cNm)

Sluiten alle onderdelen goed op elkaar aan?
Controleer of de externe componenten goed
op elkaar aansluiten en juist zijn geplaatst,
zonder spleten ertussen.

Nicomax BV • Televisieweg 131 • 1322BE Almere • tel: 036-532 98 34 • info@aerfast.nl • www.aerfast.nl

