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KEZELÉSI ES KARBANTARTÁSI 

UTASÍTÁS 
 

INFACO A3M v2 elektromos kézi kötöző 

GYARTÓ: INFACO SAS. FRANCIAORSZAG Bois deRozies 

8140 Cahuzac-Sur-Viere 

 

Forgalmazza: 

B A R T I F A R M   K F T 

H-6345 Nemesnàdudvar Rákóczi u. 2506. hrsz. 

Tel/fax: 06 79 578 612 

 
 

 

ELSŐ ÜZEMBEHELYEZÉS 

Az első üzembehelyezés előtt nagyon fontos a következő utasításokat gondosan átolvasni. 

Kérdések esetén keresse az értékesítőket. Ezek a leírások megadják az összes információt a 

rendeltetésszerű használathoz. Csak így lehet az optimális teljesítményt elérni a kötözővel. 

HASZNÁLATBA VÉTEL 
 

Kössük a derekunkra a tartóövet és csatlakoztassuk a kábelt az akkumulátorhoz.  

A kézi kötöző már üzemkész állapotban van. 

Minden beavatkozás előtt húzzuk ki az akkumulátor csatlakozóját. 

Minden indítás előtt amikor újra összedugjuk a csatlakozókábelt ügyelni kell arra, hogy a 

forgófej alaphelyzetben álljon. Ha ez nem úgy helyezkedik el, akkor a fejet kézzel kell a 

jópozícióba állítani és csak utána szabad összedugni a kábeleket. ( Gyári kezelési utasítás 3. 

oldal felső kép) 
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KÖTÖZŐ DRÓT BEFŰZÉS 

(A használati utasítás 4. és 5. oldal képei alapján járunk el.) 

A drót tekercsének behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a két műanyagkart ne túlságosan 

húzza szét- nehogy letörjön! 

1. A dróttekercs végét vágja egyenesre 

2. Kb. 25 cm drótot tekerjen le, közben ne engedje a tekercsen a drótot fellazulni 

3. A gép hátulján a drótfeszítót ki kell lazítani, fel kell húzni 

4. A drótot a kialakított furaton keresztül be kell vezetni a készülékbe 

5. A drótot a készülék elején a forgófejnél vezetjük ki. Amikor a forgófejhez ér a drót 

akkor óvatosan kell eljárni, hogy az ne akadjon el, különben újra kell kezdeni. 

6. Miután kijött a drót kb. 5 cm-t kihúzunk belőle. 

7. A gép hátulján a drótfeszítót rögzíteni kell, le kell nyomni 

8. A működtető ravasz pillanatnyi megnyomásával működésbe hozzuk a drótvágót és az a 

megfelelő méretben levágja a kiálló drótot. 

9. A működtető ravasz hosszabb idewjű megnyomásával a gép máris dolgozni képes 

FIGYELEM!!!Amikor a drót az előtoló egységbe kerül bevezetésre ezt soha nem szabad 

visszafelé húzni, amíg a drótfeszítő emelőszerkezetet fel nem emeljük. 

KÖTÖZÉSI FOLYAMAT 
(A használati utasítás 7. és 8. oldal képei alapján járunk el.) 

1. A kötöző nyitott villáját a vesszőre és a drótra határozottan rátoljuk ütközésig, amíg a fej le 

nem zárja a villát. Ekkor a drót és a vessző hátul helyezkedik el a készülék ovális részében. 

2. A kötözőgépet a markolatánál fogva ekkor hátrafelé húzzuk – hogy a vessző és a 

támasztódrót kikerüljön a villából - mindaddig amíg a villa also ága és a vessző között kb 1-2 

cm távolság nem lesz. 

3. A készüléken levő alsó piros működtető gombot ekkor kell hosszabban megnyomni, amire 

a kötözőfej elkészíti a kötést. A gombot csak egyszer kell nyomni, melynek időtartamát be 

kell gyakorolni. A gomb megnyomása előtt a készüléket picit előre kell mozdítani, hogy a 

drót megtekerését a gép ne feszes állapotban végezze, különben a drót elvágása nem történik 

meg. 

4. Lehet készíteni a következő kötést 
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A KÖTÖZŐ DRÓT TEKERÉSI SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

1. A készülék tetején egy piros ricnis tekerőgomb található. Ezzel tudjuk csökkenteni illetve 

növelni a tekerések számát. Ez 3 és 6 között változhat. 

2. A gyári beállítás 4 tekerés. Az igénybevétel és a fajták határozzák meg mennyi tekerést 

használjon a gazda. 

HASZNÁLATI JAVASLAT 

1. Adrót befűzése előtt azt egyenesítsék ki. Két újj közé fogva és onnan kihúzva meg lehet ezt 

tenni. 

2. A fejet soha ne használja üres járatban ( vessző kötözés nélkül), mert ez esetben a dróton 

egy csomó alakulhat ki, ami a gép rossz működéséhez vezethet. 

3. A fejet naponta kétszer kell olajozni a gyár által kínált A3M lithium kenőspray-el. 

4. A drótot soha húzzuk előre hátra anélkül, hogy a drótemelő szerkezetet fel nem emelnénk. 

5. Figyeljünk arra, hogy a készülékbe ne kerülhessen olyan drót, melyen csomó, egy hurok 

vagy akár egy élesebb hajlítás van 

6. Ha egy darab drót marad a villa also ágában azt kézzel ki kell onnan emelni. Ehhez a 

használati utasítás 13. oldalán látható képek alapján járjunk el. 

7. Ha fejegység leragad a használati utasítás 15. oldalán látható képek alapján járjunk el. A 

fejegységet elforgatjuk 90 fokkal, hogy hozzáférhessünk a 2-es imbusz csavarhoz. Ezt a 

csavart kicsavarjuk 4-5 menetet és így le tudjuk húzni a fejegységet. A fejegységben maradt 

drótot eltávolítjuk majd zsírzás után visszaszereljük a fejegységet, majd újra fűzzük a drótot 

és máris dolgozhatunk vele 

FONTOS!!! MINDIG CSAK A GYÁRI DRÓTOT HASNÁLJUK, MERT AZ 

KÍMÉLETESEN LETT FELTEKERVE ÉS ENYHÉN OLAJOZVA VAN A 

TÖKÉLESTES TOVÁBBÍTÁS VÉGETT. 

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

 
Az akku töltése jól szellőző helyiségben, vagy nagy légtérű helyiségben történjen, ahol nincs 

tűzveszélyes áru tárolva. Az akkut nem szabad lefedni és sugárzó tárgytól távol kell tartani. A 

helyiség hőmérséklete 10 és 25 fok között legyen. Nem szabad az akkut és a töltőt a töltés 

ideje alatt a kofferben tartani. Az akku töltőkábelt és a töltőegységet össze kell dugni.Néhány 

másodperc múlva a töltési ciklus megindul. A kontrollámpa a töltőn kigyullad és ateljes 

töltési folyamat alatt világít. Ez kb 5 órát vesz igénybe. Ha a töltési folyamat már 

befelyeződött a zöld kontrollámpa gyorsan villog. Ettől a pillanattól kezdve az akku már csak 

egy szinten tartási" töltést kap.Tanácsoljuk, hogy amikor csak tehetik, az akku ,, szinten 

tartási töltését tovább tartsuk, de soha nem tovább mint 15 óráig. Minden fölösleges hiba 
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elkerülése végett csak kizárólag gyári töltő készüléket és akkut használjanak. 

Szezonon kívül is szükséges az akkut 3 havonta feltölteni!!!! 

KENÉS 
A használati utasítás 11. és 12. oldal képei alapján járunk el. 
Naponta kétszer biztosítsák a zsírzást. A munka kezdetén és kb közepén ajánlatos ezt 

megtenni. Minden alkalommal csak a gyári Lithium sprayt szabad használni. 

 

GARANCIA 
12 hónap garanciát vállal a gyártó a szerkezetre, amennyiben rendeltetésszerű használat során 

bárminemű meghibásodás történik. 

 

 

Alkatrészekért és további információért forduljanak bizalommal 

munkatársunkhoz: 

HOLLÓSY TAMÁS:  06-30/370-4252 

 

Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi u. 2506 hrsz. 

Tel:79/578-612 Fax: 79/ 578-613 

E-mail: iroda@bartifarm.hu 

www.bartifarm.hu 

 

 


