ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
INSTRUCTIONS MANUAL

K7901 DURATOOL

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ – ΔΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
«DURATOOL»

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ
ASSEMBLY & INSTRUCTIONS

MONTAGIO & USO
MONTAGE & MODE D’EMPLOI
MONTIMI & PËRDORIMI
EIKONA A:
ΓΕΜΙΣMA ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ
1. Κρατήστε το εργαλείο με το αριστερό χέρι, πιέστε τον μικρό μαύρο λεβιέ προς τα επάνω με
το δεξί σας χέρι, και εν συνεχεία τραβήξτε το προς τα πίσω.
2. Κρατήστε τους συνδετήρες στο δεξί σας χέρι και εν συνεχεία τοποθετήστε τους στον
σιδηρόδρομο με τα ποδαράκια προς τα κάτω. Έπειτα προσαρμόστε το ελατήριο. Μπορείτε
να τοποθετήσετε 200 συνδετήρες τύπου 604C ή 150 συνδετήρες τύπου 604E.
3. Δοκιμάστε να συρράψετε. Αν η σύρραψη αποτυγχάνει, το πιθανότερο είναι να έχετε βάλει
τους συνδετήρες ανάποδα.

ΕΙΚΟΝΑ Α

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΗΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Η θήκη ταινίας είναι το μεγάλο στρογγυλό πλαστικό εξάρτημα στο πίσω μέρος του εργαλείου.
Πιέστε ή σπρώξτε με τον αντίχειρα εκεί που λέει “OPEN”. Αντίστοιχα ανοίξτε και το μακρύ
πλαστικό κάλυμμα που διατρέχει κατά μήκος του εργαλείου.
ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
1. Τοποθετήστε την ταινία στην θήκη όπως δείχνει η εικόνα Α.
2. Σύρατε την ταινία κατά μήκος του εργαλείου και όταν ξεμυτίσει, κουμπώστε το καπάκι της
θήκης και το μεγάλο μακρύ καπάκι.
3. Περάστε την ταινία από τον οδηγό ταινίας στην μύτη του εργαλείου.

ΕΙΚΟΝΑ Β

ΕΙΚΟΝΑ Β & Γ:
ΔΕΣΙΜΟ & ΣΥΡΡΑΨΗ
1. Πατήστε την σκανδάλη ελαφρά μέχρι να κάνει το πρώτο “κλικ”. Η ταινία έχει πιαστεί τώρα
και μπορείτε να αφήσετε την σκανδάλη. Θα δείτε πως η ταινία ξετυλίγεται μαζί με το
εργαλείο.
2. Σε περίπτωση που το εργαλείο δεν πιάνει την ταινία, δοκιμάστε ξανά, ίσως και με
περισσότερη δύναμη. Θα καταλάβετε αμέσως πόσο πρέπει να πατήσετε ώστε να πιάσετε
την ταινία αλλά να μην συρράψετε.

ΕΙΚΟΝΑ Γ

MANUTEZIONE & SICUREZZA
MODE D’ENTRETIEN & SURETE
MIRËMBAJTJA & SIGURIA

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
MAINTENANCE & SAFETY

ΕΙΚΟΝΑ Δ:
3. Αφού η ταινία έχει πιαστεί και η σκανδάλη έχει επιστρέψει στο αρχικό σημείο, πιέστε το
εργαλείο προς το αντικείμενο που θέλετε να δέσετε ώστε αυτό να μπει μέσα στο εργαλείο.
4. Τότε πιέστε την σκανδάλη γερά και η ταινία θα συρραφεί εκεί που θέλετε και θα κοπεί
αυτόματα.
5. Επαναλάβετε την διαδικασία, μετά από 3‐4 συρράψεις, θα γίνει πολύ εύκολο.
ΕΙΚΟΝΑ Δ

ΕΙΚΟΝΑ Ε:
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΣ
1. Όταν η λάμα χρησιμοποιηθεί πολύ, δεν θα κόβει σωστά. Θα πρέπει να την αλλάξετε.
2. Χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκι ή μυτοτσίμπιδο και τραβήξτε την λάμα από το εργαλείο. Με την
ίδια λογική τοποθετήστε καινούργια λάμα. Προσέξτε μην κοπείτε.
ΕΙΚΟΝΑ Ε

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ:
ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΑΣΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ
1. Οι συνδετήρες μπορεί και να μασηθούν, όπως και σε ένα κοινό συρραπτικό.
2. Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης συνδετήρων και χρησιμοποιήστε ένα μικρό
κατσαβιδάκι ή σουβλί για να αφαιρέστε το μασημένο συνδετήρα.

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ

Το προϊόν δεν πρέπει να καταλήξει στα
οικιακά απορρίμματα. Για την τελική
καταστροφή του προϊόντος των παρελ‐
κυόμενων & της συσκευασίας, επιλέξτε
έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
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