Verkorte handleiding

Opmerking: Het kan zijn dat door de dikte van
het te vlechten werk de instelling aangepast moet
worden.

1. CONTROLE OP ACCU’S

Als de vlecht afbreekt, staat de instelling te
strak. Knop 1-2 mm naar links draaien. (Kijk of er
geen stuk draad om de twee pennen in de bek is
achtergebleven. Dit eerst verwijderen alvorens
verder te gaan.)

FIVEA RT 308 - C
Zorg dat u start met volledig opgeladen accu’s.
Controleer of de accu’s volledig opgeladen zijn
door deze in de lader te plaatsen.
Groen licht = vol. Rood licht of knipperend rood
= onvoldoende volgeladen.

a. Knip het omgeslagen stuk draad af zodat een
recht stuk draad van 10 cm. ontstaat.
b. Schuif het draad in de opening aan de voorzijde
van het magazijn.

Of: Trek aan en laat direct weer los. Wacht tot de
machine de “arbeidsgang” heeft afgemaakt. Laat
de machine iets naar achteren vallen, (naar u toe)
en verplaats hem nu naar de volgende gewenste
bevestiging.

Verwissel de bijna lege draadspoel wanneer er
nog enkele slagen draad op zit. U doet dit door het
deurtje van het magazijn te openen. Houd de rode
knop (links) ingedrukt en trek dan de bijna lege
draadrol eruit. Ga verder als beschreven bij punt
vier.

7. DEEL BEHUIZING WEGNEMEN VOOR
SERVICE.
Aan de rechterkant van de machine, de schroeven
(a) links en rechts van de bolling eruit draaien.
Hierdoor krijgt u toegang tot het draaddoorvoerdeel. Door de kleine schroef op de doorvoerplaat
weg te nemen, kunt u ook deze verwijderen.
De volgende servicewerkzaamheden kunnen
nu uitgevoerd worden. Na gebruik weer
dichtschroeven.
a
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c. Druk nu de rode bolle knop links in en schuif het
draad verder in de machine.

Blijf dit herhalen. U merkt dat na 5 minuten dit een
automatische beweging wordt en u steeds sneller
een vlecht maakt.
4.DE KNOP BOVEN OP DE MACHINE

3. HET VLECHTEN
a. Zet machine aan met de schakelaar links in de
greep van de machine. Deze zal nu rood branden
b. Plaats de neus van de machine over het
te vlechten werk. (Vloerverwarmingbuis en
vlechtijzer). Til het vlechtijzer iets op zodat de
draad uit de machine onder de vlechtmat door kan.
Houd de machine iets voorover. Trek nu de trekker
in en laat deze los tot de machine zijn arbeidsgang
heeft beëindigd.
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d. Knop loslaten, deurtje sluiten en start met
vlechten.
e. Komt er geen draad uit de neus van de machine,
dan heeft u het draad niet ver genoeg in de
machine geschoven. Haal de rol uit het magazijn
en druk de rode knop in zodat u het draad verder
de machine in kan schuiven.
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Met deze combinatie knop, waarop een pijl te
zien is, stel je het aantal wikkelingen en de
aantrekkracht in.(links van het midden 2
wikkelingen, rechts 3 wikkelingen)

6. HET DRAAD KRULT NAAST DE NEUS OF
VLECHT NIET.
A. Draad krul
naast de bek.
Wanneer het
draad naast
de neus krult,
of de krul te
groot is, dan
zit het blokje
in de neus
te LAAG.
Blokje iets
naar BOVEN
schuiven. (Ca.
2 MM van
onderkant).
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BASIS-INSTELLING VLOERVERWARMING
De knop naar links draaien, zodat de pijl in een
hoek van 90 graden naar links wijst. De machine
maakt dan twee wikkelingen. Hoe verder de knop
naar rechts gedraaid wordt, hoe strakker de vlecht.

B. Draad
sliert. Geen
vlecht of
knoop.
Wanneer het draad niet tussen de 2 pennen in
de bek krult, komt er geen vlecht. Het blokje in
de bek staat te HOOG. Blokje naar ONDEREN
verplaatsen. (Ca. 2 MM van de onderkant).

BASIS-INSTELLING IJZERVLECHTEN
De knop naar rechts draaien, zodat de pijl in een
hoek van 90 graden naar recht wijst. De machine
maakt dan drie wikkelingen. Hoe verder de knop
naar rechts gedraaid wordt, hoe strakker de vlecht.

C. Afstelling met 2 PH bit schroefjes op bek.
Om het blokje, III op de juiste positie te krijgen,
draait u het kleine schroefje I aan de machine kant
op de bek wat los, met PHILIPS BIT. Nu iets naar
onderen of boven schuiven tot geleide blokje op

1. Stukje afgebroken draad verwijderen
2. Doorvoerplaat vernieuwen
(verstopt met draad)
3. Knipper vernieuwen
4. Veertje knipper vernieuwen
5. Geleide blokje in bek vernieuwen (Insert)
7. ONDERHOUD
- Wekelijks de neus schoonblazen met een
luchtspuit. Vanaf de knipper naar de punt van de
neus toe.
- Wekelijks het draadkanaal schoonhouden van
draadstof. Hiervoor neemt u de rol uit het magazijn
en drukt u de rode bolle knop in. Beweeg het draad
naar voren en naar achteren (± 6-8 cm.), zodat u
het draad onder de knipper uit het kanaaltje ziet
komen.
- Na gebruik de accu uit de machine halen.
Deze twee handelingen zorgen er mede voor dat u
storingvrij kunt werken met deze machine.
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2. NIEUWE ROL DRAAD IN MACHINE

5. ROL DRAAD VERWISSELEN

ca. 2 MM van onderkant staat. Test de machine op
een stuk buis. Als deze positie het goede resultaat
geeft, dan schroefjes vaster draaien.Eerst op
punt, II, daarna het schuif schroefje I. Anders b. g.
handeling herhalen totdat de machine juist vlecht.
(0,2 MM kan verschil maken).

