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Tisztelt Vásárló! 

Örülünk annak, hogy Ön a Beli-venyigekötözŒ készülék mellett
döntött és szeretnénk az Ön és a mi érdekünkben, hogy jól boldoguljon
vele és hosszú ideig öröme teljen benne.

Ennek feltétele, hogy Ön kiismerje magát a készülékkel.

Fektesse le a kötözŒ készüléket úgy maga elé, mint ez jobbra látható.

Mint ahogy láthatja, a kötözŒdrót vége a képen balra, az Ön új
készülékénél viszont jobbra mutat.

Ezt mi szándékosan állítottuk be így, hogy ne követhessen el hibát már
az elsŒ használat elŒtt.

ElŒször hagyja a drótot ebben az állásban.

Vegye most kézbe a készüléket és zárja azt. Ekkor megfigyelheti, hogy
a racsnyis szár egy 1/6 fordulattal elfordul és a visszafutás gátló beil-
leszkedik a helyére.

- Ez történik minden nyitáskor és záráskor -

Ezáltal mindig egymás után a 3 drótfogó vagy a 3 nyírókés egyike kerül
használatra.

Most irányítsa a drótvéget - mint ez fent jobbra a képen látható - kb. 1
cm-re balra, a benyomó irányába.

Ezzel a készülék használatra kész!

Ekkor olvassa el a kezelési útmutatót a 2. és 3. oldalon!

SEIBERT Gerätebau GmbH
Mühlstrasse 19 · D-76889 Barbelroth

Tel. 00 49(0)63 43/21 39 or 6 14 54 · Fax 50 94
Internet: www.rebenbindegeraet.de
e-mail: info@rebenbindegeraet.de
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Benyomó

Drótvég

Nyírókés
Racsnyis szár

Drótfogó
Visszafu
tásgátló
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1. Vezesse a készüléket nyitott
állapotban kicsit távol a feszítŒdrót és
a vesszŒ fölé ...

2. nagyobb erŒkifejtés nélkül zárja,
hogy a drót a résben beszoruljon.

3. A készüléket ismét nyissa ki és
húzza vissza, hogy azt ...

4. kissé a feszítŒdrót és vesszŒ elŒtt
zárhassa.

Minnél közelebb marad a venyi-
géhez, annál szorosabb lesz a kötés.

Kezelési útmutató – munkavégzési sorrend 
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5. Zárja a készüléket nagyobb
erŒkifejtés nélkül, amíg egy enyhe
kattanás nem hallható.

Ekkor a hurok a fejrészben beszorító-
dik és a drót levágódik.

6. Ismét nyissa ki a készüléket és
nyitott állapotban annyira húzza le
azt, amíg a dróthurok a fejrészbŒl ki
nem húzódik.

Lassan és megfontoltan kezdje el a munkát!

Rövid bedolgozási idŒ után Ön ekkor magától biztossá és gyorssá válik!

Egy szoros kötés példája!

Kezelési útmutató – munkavégzési sorrend 
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1. Csavarja le a recézett anyát,
távolítsa el a régi tekercset.

Helyezze be az új tekercset
a 3 noppal lefelé mutatva.

2. Nyomja rá a recézett anyát, azután
addig csavarja szorosra, amíg a
tekercs enyhén nem fékezŒdik.

3. Húzzon le kb. 15 cm drótot és
fızze át a drótvezetésen és a 
húzószemen.

4. A drótvéget kb. 1 cm-re hajlítsa föl
a benyomó irányába.

Egy új tekercs behelyezése
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8. vagy vegye ki ezt a drótvisszatar-
tóra gyakorolt nyomással a benyomó
irányában.

5. Zárja annyira a készüléket, amíg a
drót meg nem fogódik.

A recézett anya balra forgatásával
lazítsa meg annyira a tekercsféket,
hogy a készülék magától kinyitódjon.

A dróttekercset nem szabad utána
tekercselni!

6. Képezzen a hüvelykujjal egy 
hurkot, erŒkifejtés nélkül zárja a 
készüléket, amíg egy enyhe
kattanás nem hallható.

7. Húzza ki a hurkot a fejrészbŒl ...

A tekercsfék beállítása
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Mi végrehajtottuk minden új készülék
funkciópróbáját és ezeket pontosan
beállítottuk. Amennyiben az idŒk
során  zavarok lépnének fel, ezeket
Ön a lentiekben leírtak szerint, és
mint a képeken látható, elháríthatja.

Mi van akkor, ha a drót már nem
fordítódik el rendesen?

a) A fejrészben drótmaradványok
vagy idegen testek lehetnek.

- Ezeket el kell távolítani -

FelsŒ kép

b) A dróthurok túl könnyen kihúzható.

- Húzza meg 1/2 fordulattal az
állítócsavart a fejrészen, esetleg
ismételje meg mindezt addig, amíg
a kötések ismét kifogástalanok
nem lesznek. -

KözépsŒ kép.

Figyelem! A rugót az állítócsa-
varnak nem szabad teljesen
összenyomni!

Végezze el a körömpróbát!

Alsó kép

c) Az állítócsavar esetleg az
odaverŒdés által elhajlódhatott.
EllenŒrizze, hogy a nyelv könnyen
visszarugózik-e.
Végezze el a körömpróbát!
Ha az állítócsavar elhajlott, ki kell
cserélni.

Kisebb zavarok elhárítása

Húzza vissza
a nyelvet a 
körömmel 
és távolítsa
el az idegen
testet.

a “körömpróba”

Húzza vissza 
a nyelvet és
eressze 
el ismét.
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MR 00 késtartó csŒ
MR 01 kés
MR 02 szár
MR 03 visszafutás gátló
MR 04 nyomórugó

B 00 kengyel
B 01 benyomó
B 02 fogazott gyırı A 4
B 03 kerekfejı csavar M 4x10
B 04 húzószem
B 05 félhold 2x
B 06 MS-persely
B 07 tengely
B 08 kúpos csapforgó
B 09 peremes persely

WK 00 spirál
WK 01 fejrész
WK 02 nyelv
WK 03 nyomórugó
WK 04 szilikon ütközŒ
WK 05 állítócsavar
WK 06 visszatartó
WK 07 rögzítŒcsap D 2x6 (2x)
WK 08 gumiütközŒ csap D 2x6
WK 09 MS-dugattyú
WK 10 illesztŒcsap D 2x6
WK 11 visszaállító rugó
WK 12 zárókupak

G 00 fogantyúrész
G 01 kerekfejı csavar
G 02 fogazott gyırı A 3
G 03 ablak
G 04 menetes csap M 4x5
G 05 MS-persely
G 06 szegecsszeg D 4x20
G 07 tengelybiztosító
G 08 görgŒ
G 09 illesztŒcsap D 3x16 DIN 7
G 11 húzórugó 7 mm króm.
G 12 rögzítŒcsap D 3x8
G 13 mıanyag-bevonat

SEIBERT GmbH
Gerätebau
Mühlstrasse 19
D-76889 Barbelroth
Telefon 00 49(0)63 43/2139
Telefax 00 49(0)63 43/50 94
Internet:
www.rebenbindegeraet.de
e-mail: 
info@rebenbindegeraet.de

BELI – venyigekötözŒ készülék (alkatrészek) 
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S 00 kapcsoló fogantyú
S 01 kis csapágybak
S 02 gumiütközŒ
S 03 menesztŒ
S 04 félgömbfejı szegecs
S 05 négylapú anya M4
S 06 fogazott gyırı I 4
S 07 hengeres fejı csavar M 4x6
S 08 híd
S 09 vakszegecs D 3x6,5 4x
S 10 szegecsszeg D 4x27
S 11 peremes persely 2x
S 12 mıanyag-bevonat
S 13 csap D 4x19,5 (G 10)

BG BELI venyigekötözŒ készülék

VS 01 kopóalkatrész készlet

WZ 01 szerszámkészlet (WZ 02-WZ 06)
WZ 02 speciális csavarhúzó
WZ 03 drótkampó
WZ 04 lyukasztó 1,9
WZ 05 lyukasztó 2,9
WZ 06 szerelŒtuskó

OE 01 olajosüveg

BELI – venyigekötözŒ készülék (alkatrészek)
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Mi van akkor, ha...

b) a drót az ablak és a szár között
átcsúszik?

Az ablak mindig feküdjön fel a
száron. 

Lazítsa meg a csavart, 

a hüvelykujjal erŒsen nyomja hozzá a
rést, húzza meg a csavart.

Mi van akkor, ha...
a) a szár túl messze lett tekerve
vagy a racsnyi nem illeszkedik be
a helyére?
A visszafutás gátlónak mindig kevés
játékkal – max. 1 mm – kell a racsny-
iba illeszkedni. 
A kis bak és a menesztŒ eltolása
által ez beállítható. Lazítsa meg a
csavart, tolja a kis bakot 1 mm-nyire
elŒre vagy hátra, húzza meg a csa-
vart, hajtsa végre a kötéspróbát! 

Minor rectification

Visszafut
ásgátló

Drótfogó

Kis bak
menesztŒvel és
gumiütközŒvel

Ablak
Racsnyis szár



Mi van akkor, ha a spirál magától már nem
megy vissza?

a) A visszaállító rugó esetleg eltörött.

A régi rugó kiszerelése:
Tartsa meg a spirált betolt állapotban, vezesse
a speciális csavarhúzót a késtartó nyílásán
keresztül és csavarozza ki a dugattyút.
Annyira nyomja ki a dugattyúból a csapot a 2
mm-es lyukasztó szerszámmal, hogy be
lehessen tolni az új rugót. Tolja be rugót, a
csapot ismét színelŒre nyomja be.

Az új rugó beszerelése:
Dugja a speciális csavarhúzót a rugón keresztül a dugattyúhasítékba.
Vezesse be a dugattyút rugóval és csavarhúzóval a késtartó csŒ nyílásába és
jobbra forgatással annyira csavarozza be, hogy a dugattyú szorosan
illeszkedjen. 
Az acéldrót kampóval húzza ki a rugófület kb. 20 mm-re a csŒbŒl és akassza
be a zárókupakot. A zárókupak-fület úgy nyomja össze, hogy a rugó már ne
akadhasson ki. A rugónak nem szabad beszorulni! 
Hagyja a rugót annyira visszaugrani, hogy a zárókupak felfeküdjön a késtartó
csŒre.

b) A spirál esetleg elhajlott.

Ebben az esetben a spirált ki kell egyengetni vagy ki kell cserélni. Ajánljuk a
javítást nálunk elvégeztetni.
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A rugók és a gumiütközŒ kicserélése

Dugatty
ú csap-
pal

Rugó dugattyúval
szerelve

WZ 02 

speciális csavarhúzó

Fejrész
Spirál Vissza

állító
rugó

Zárókup
ak

WZ 03 drótkampó 

szerelŒlap a vis-
szaállító rugóhoz 

WZ 04

WZ 06
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Mi van akkor, ha a húzórugó eltörött?
Távolítsa el a régi rugó maradványát. Üsse vissza a rögzítŒcsapot a 3 mm-es lyukasztó
szerszámmal, hogy a horony a rugóhoz szabaddá váljon. Helyezze fel az új rugót a
hosszú füllel, üsse be a csapot. Húzza rá a kerek fület az acéldrót hurokkal a beakasz-
tó pecekre és anélkül, hogy felhajlítaná, nyomja be hüvelykujjal.

A rugók és a gumiütközŒ kicserélése

GumiütközŒ

A késtartó csŒ
nyílása

FeszítŒcsap

Mi van akkor, ha a szár már tovább nem forgatható el?
A gumiütközŒ a kis bakban nem megfelelŒ olaj vagy oldószer használata által 
fellágyulhatott vagy abból kiesett.
Egy új gumiütközŒ beszerelése:
A kis bakot – anélkül, hogy kiszerelné – tisztítsa meg nitrohígítóval vagy hasonlóval.
Mind a gumiütközŒt annak 3 oldalán, mind a felfekvŒ helyeket a kis bakban kenje be
kontaktragasztóval (Pattex), tolja be színelŒre egy csipesszel és nyomja rá.
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A spirál legyen mindig egy enyhe olajfilmmel fedett. 

Ehhez húzza ki és olajozza be a spirált.

A késtartományban és a visszafutás gátló és a racsnyi között legyen mindig
egy enyhe olajfilm. Itt szükség szerint kell olajozni.

A drótfogó és az ablak tartományát olajmentesen kell tartani, mivel különben
a drótmaradványok összetapadnak.

Karbantartás és ápolás

Racsnyi

Visszafutásgátló

A drótfogót nem
szabad olajozni

Kés
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A drótvezetŒ hornyot naponta egyszer enyhén olajozza be (1 csepp olaj)

A csuklókat évente egyszer kell olajozni!

A készülék használata után,

fŒként nedves idŒjárásnál végzett munkáknál, a készüléket becsomagolatlanul
hagyni kell megszáradni. Szükség szerint kell olajozni.

Csak BELI speciális olajt használjon, amit nálunk utánrendelhet.

DrótvezetŒ

Csuklók
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Garancia

Mi minden új készülékhez 1 éves garanciát nyújtunk az összes anyag- és
gyártáshibára.

Ki van zárva a garanciateljesítés a rugótörésekhez, a szakszerıtlen kezelés
vagy erŒszak alkalmazása és normális kopás okozta károsodások esetén.

A javításon túl terjedŒ igények ki vannak zárva.

A készüléket garanciális esetben a vásárlási dátum igazolásával hozzánk kell
visszaküldeni.

Ajánlás

Amennyiben az Ön készülékénél olyan károk keletkeznek, amelyek a 6 – 9.
oldalakon feltüntetetteken túl terjednek vagy ki kell cserélni a 
kopóalkatrészeket, ebben az esetben ajánljuk Önnek, hogy a készüléket
nálunk hozattassa rendbe.

Mivel az összes alkatrész kicserélhetŒ, ezért szinte minden javítás 
gazdaságos.
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Pótalkatrészek az önsegítséghez

Szerszámok az önsegítséghez

WK 02 nyelv

WK 03 nyomórugó

WK 04 szilikon ütközŒ

WK 05 állítócsavar M 3 x 16, speciális

WK 06 visszatartó

WK 07 csapok Ø 2x6 

WK 08 gumiütközŒ a fejrészhez Ø 2x6

WK 22 dugattyú visszaállító rugóval szerelve 

(WK 09 – WK 11)

WK 11-12 visszaállító rugó és zárókupak

G 01 ablak

G 11 húzórugó 7 mm

S 02 gumiütközŒ a kis bakhoz

B 22 recézett anya (B 08 + B 09)

WZ 01 szerszámkészlet (WZ 02-WZ 06)

WZ 02 speciális csavarhúzó 

WZ 03 acéldrót kampó

WZ 04 lyukasztó szerszám Ø 2 mm

WZ 05 lyukasztó szerszám Ø 3 mm

WZ 06 kis szerelŒtuskó

OE 01 BELI speciális olaj 100 ml

VS 01 kopóalkatrész készlet

Díly pro

hlavicku
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