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Brukerveiledning for Band-It bånd & låser
Norsk

A

B

Bøy enden av båndet i en skarp V fasong slik at båndet
på undersiden av låsen er litt lenger en låsens lengde.
Tre på låsen som vist i fig. A.

Mat båndet rundt objektet og tilbake slik at båndet
overlapper låsen med 10-15 cm. Kutt båndet og tre det
gjennom låsen fra den andre enden.
Stramm båndet ved hjelp av verktøyet som vist på
neste side.

C

D

Brett båndet tilbake over låsen og mellom låseørene.
Klipp det slik at det står igjen ca. 1 cm forbi låseørene.
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Hamre ned de to låseørene slik at båndet låser
skikkelig.
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Brukerveiledning for C07569 Bantam Hand Tool
Norsk
Verktøy Nese
Nose of Tool

Låsepinne for håndtak
Handle Locking Pin
Strammespindel
Winding Mandrel

Håndtak i vinklet posisjon
Angle position

Håndtak i rett posisjon
Straight Position

Kuttehåndtak
Cutter Handle
Utløserspak for skrallehåndtak
Tension Release Levers

Skrallehåndtak for stramming
Ratchet Handle

Viklingsknott
(også hammerhode)
Winding Knob
(Also Hammer Surface)

Håndtak i postolgrepsposisjon
Handle in Pistol Grip Position

I pistolgrepsposisjon:

1
Med verktøyet i pistolgrepsposisjon,
tre båndet via verktøynesen og
gjennom strammespindlen.
Påse at det er tilstrekkelig bånd
gjennom strammespindlen.

2
Stram båndet vha. skrallehåndtaket til
tilstrekkelig spenn. Om nødvendig
kan båndet reposisjoneres ved å løse
ut spennet vha. utløserspaken for
skrallehåndtaket.

3
Bøy verktøyet maksimalt over og skyv
så kutterhåndtaket forover til båndet
kuttes. Fjern verktøyet og
hamre ned låseklipsets ører
slik at båndet låses. Fjern overflødig bånd fra strammespindelen.

I rett eller vinklet posisjon:

1
Med verktøyet i pistolgrepsposisjon,
tre båndet via verktøynesen og
gjennom strammespindlen.
Påse at det er tilstrekkelig bånd
gjennom strammespindlen.

2
Stram båndet vha. skrallehåndtaket til
tilstrekkelig spenn. Om nødvendig
kan båndet reposisjoneres ved å løse
ut spennet vha. utløserspaken for
skrallehåndtaket.
Side 2 av 2

3
Bøy verktøyet maksimalt over og skyv
så kutterhåndtaket forover til båndet
kuttes. Fjern verktøyet og
hamre ned låseklipsets ører
slik at båndet låses. Fjern overflødig bånd fra strammespindelen.

