INSTRUCTIUNI UTILIZARE
APARAT DE LEGAT VITA DE VIE SI
LEGUME

Stimate client,
Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat
conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.
Scop si specificatii tehnice.
Acest aparat foarte util si eficient se utilizeaza pentru legarea cu banda din polipropilena a
diverselor plante precum vita de vie, rosii, castraveti, vinete, dovleci, ardei gras, capsuni, pepeni
galbeni si altor culturi.
Diametru pentru legare

Max Ø45mm

Dimensiuni capse

6mm x 4mm (10.000 buc.)

Dimensiuni banda

11 mm latime x 30m lungime

Greutate totala:

~600 g

Cum sa incarcati capsele
1.Tineti corpul aparatului cu mana stanga,
impingeti in sus cu mana dreapta clapeta de bloc
a unitatii de impingere si trageti inapoi.

2. Luati capsele cu mana dreapta si puneti-le in
unitatea de incarcare cu picioarele capselor
indreptate in jos; apoi ajustati-le in unitatea de
impingere.

Cum sa deschideti suportul pentru banda

Puneti degetul pe partea de SUS, apoi deschideti
invelisul apasand cu degetul mare pe ACESTA.

Cum sa incarcati banda
1 Deschideti suportul pentru banda dupa cum am
mentionat mai sus, incarcati banda ca in imagine si
apoi inchideti si apasati pana auziti un “clic”

2 Instalati banda. Tineti usor de varful Dispozitivului de
Ghidare pentru Banda cu degetul mare stang si
trageti de banda in jos cu degetul indicator drept.
Banda va fi instalata in dispozitivul de ghidare
pentru banda.

Cum sa scoateti banda
1 Apucati manerul astfel incat clema benzii sa apuce
capatul benzii.
Nota: Dupa ce clema benzii a apucat capatul benzii,
nu apasati cu putere manerul, deoarece clema
benzii se va intoarce in pozitia initiala, iar banda nu
va mai fi presata.
2 Dati drumul manerului. Banda va fi trasa in afara.

3 Sunt situatii in care clema benzii nu prinde capatul
benzii atunci cand apasati manerul.(Acest lucru nu va
afecta aparatul). Daca se intampla asta, apasati pe
maner si clema benzii se va intoarce in pozitia sa
normala.
Nota: Actionati astfel numai in cazul in care clema
benzii nu prinde capatul benzii.

Cum sa legati plante
1 Presati banda peste obiectul in cauza pana ce acesta
este pozitionat inauntrul aparatului de legat.

2 Apasati pe maner pana la capat cu banda pozitionata
central iar obiectul va fi legat atat cu
banda cat si cu capsa: simultan, banda este taiata.

Cum sa indepartati capsele intepenite
1 Demontati Unitatea de Impingere si indepartati
capsele incarcate, apoi indepartati capsele intepenite
cu o sarma de otel sau o surubelnita mica.

Cum sa schimbati lama
Atunci cand lama se uzeaza si nu mai este suficient
de ascutita pentru a taia in mod eficient banda, ar
trebui inlocuita cu o lama noua.
Atentie: Utilizati lama pentru o taiere adecvata si
pentru siguranta dvs.

Cum sa intretineti aparatul
Inainte sau dupa utilizare, este indicat sa ungeti
cu ulei cele trei puncte de activitate. Toate
articulatiile si piesele in miscare trebuiesc
gresate, recomandat este folosirea unui spray
degripant care indeparteaza praful si resturile
vegetale si in acelasi timp lasa un strat lubrifiant.
ATENTIE mare trebuie acordata mecanismului
de agatare a benzii care trebuie tratat cu
degripant cat mai temeinic.

