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1. A gép részei 

 

 
 

A készülék elölnézetből: 

 

Ravasz (Trigger)  

’P’ fedő (Cover P) 

Hurokvezető (Curl Guide) 

’A’ kar egység (Arm A Unit) 

Kioldó retesz (Release Lever) 

Ablak (Window)  

Főkapcsoló (Main Switch) 

Beállító gomb (Adjusting Knob)  

Ravaszrögzítő (Trigger Lock) 

Markolat (Handle)  

Akkumulátor tartó (Battery Box) 

A készülék hátulnézetből: 

 

Dróttekercs (Wire Coil) 

Tekercsrögzítő (Reel Stopper) 

’C’ Huzalvezető (Wire Guide C) 

Címke (Label) 

Tekercstartó (Reel Stay) 

 

 
 

Akkumulátor: 

 

Védőkupak (Battery cover) 

Csatlakozó (Battery Terminal) 

Záróretesz (Battery lock) 

LED (LED) 

 

Töltő: 

 

Csatlakózó (Entry point) 

Led lámpa (LED Lamp) 

Hálózati csatlakozó (Main Plug) 

Kábelvezeték (Power Cord) 
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2. Biztonság 

 

A berendezés egy nagy teljesítményű akkumulátoros eszköz. Ha nem követi a figyelmeztetéseket 

és utasításokat, akkor áramütés, tűz vagy súlyos sérülések következhetnek be. 

 

1.) Mindig védőfelszerelésben működtesse az eszközt (fejvédő sisak és védőszemüveg). A 

megfelelő biztonsági védőfelszerelés használatával megelőzi a sérüléseket. 

2.) A gyerekeket és a szemlélődőket tartsa távol az eszköz működtetése közben. A figyelem 

elterelődése balesetet okozhat. 

3.) Ne tartsa a szerszámot munkatársak vagy más személyek felé. Az eszköz helytelen 

kezelése súlyos balesetet okozhat. 

4.) Ne tegye a kezét az eszköz nyílásába (’A’ kar és a Hurokvezető közé), illetve ezt a részt 

ne tartsa a test közelében, mert súlyos sérülést okozhat. 

5.) Ne kísérelje meg szétszerelni, módosítani a készüléket. Ne végezzen karbantartást az 

eszközön. Bármilyen módosítás a szerszám működésének romlásához vezethet, és súlyos 

sérülést okozhat. 

6.) Amikor a gép nincs használatban, vagy amikor rendellenességek fordulnak elő, kapcsolja 

ki a készüléket. Az akkumulátor cseréje előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a főkapcsoló 

le van kapcsolva és a ravaszrögzítő OFF állásban van. 

7.) Ne tegye az ujját, kezét vagy egyéb testrészét a huzaltekercs közelébe, mert ez tekercs 

torzulásához vezethet, és sérülést okozhat. 

8.) Ne használja az eszközt esőben, mert áramütést és baleset okozhat. 

9.) Ne használja az eszközt kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt. Legyen óvatos, 

ha emelvényről dolgozik. Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos sérülést okozhat. 

10.) Ne használja az eszközt veszélyes körülmények között, mint pl. gyúlékony folyadék, gáz 

vagy por közelében, ami begyulladhat és tüzet okozhat. 

11.) Az akkumulátortöltő hálózati feszültség használatához van tervezve (100-240 V, 50/60 

Hz). Ne töltse az akkumulátort generátorról, mert az a töltő meghibásodásához vezet. 

12.) Töltéskor a környezeti hőmérséklet 0 és 45 °C között legyen. Ennél hidegebb vagy 

melegebb hőmérséklet nem alkalmas a töltéshez. 

13.) A folyamatos töltés nem ajánlott, mert az csökkenti az akkumulátor élettartamát és a töltő 

teljesítményét. Ha nincs töltési üzemmódban, akkor a tápegységet ki kell kapcsolni. 

14.) Kérjük, ne vigye a töltőt a vezetéknél fogva. Ne húzza ki a vezetéket a csatlakozóból nagy 

erővel, mert a vezeték megsérül és elszakad vagy rövidzárt okozhat. A sérült vezetéket 

meg kell javítani vagy ki kell cserélni. 

15.) Csak a mellékelt töltőt használja. A nem megfelelő töltő használata az akkumulátor 

meghibásodásához és robbanáshoz vezethet. 

16.) Kerülje az akkumulátor csatlakozójának érintkezését más fémmel. Külső vezetékkel való 

töltés az akkumulátor rövidzárát eredményezheti. 

17.) Amikor nem használja a töltőt tegye fel a csatlakozóra a védősapkát. 

 

3. Biztonsági zár 

Figyelmeztetés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a biztonsági funkciók működőképesek-e 

mielőtt használja az eszközt. Ne használja a készüléket, ha biztonsági zár nem működik. 

A biztonságos működés érdekében, a gép a következő biztonsági elemekkel van felszerelve: 

1. Főkapcsoló: A működéshez kapcsolja be a kapcsolót. 

2. Ravaszrögzítő: Mindig kapcsolja OFF pozícióba, amikor nem használja a gépet, 

vagy amikor a huzalt cseréli. 
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4. Termékspecifikáció és műszaki adatok 

1. Fő műszaki paraméterek 

Típus XDL-40 

Méret (mm) 297x109x300 

Tömeg (kg) 2,6 (az akkumulátorral együtt) 

Feszültség (V) 18 

Max. kötözhető átmérő (mm) 40 

 

2. Fő műszaki paraméterek a kötöző huzalra 

Modell NY80 

Átmérő (mm) Ø 0,8 

Anyag Q195, horganyzott 

Hossz (m) kb. 100 

 

3. A megfelelő betonacél méret a kötözőgépekhez (o megfelelő; x nem megfelelő) 

XDL-40 
Hosszanti acél átmérője 

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø25 Ø28 Ø32 

K
er

es
zt

ez
ő
 a

cé
l 

át
m

ér
ő
je

 

Ø6 X X O O O O O O O O O O 

Ø8 X o O O O O O O O O O O 

Ø10 O O O O O O O O O O O X 

Ø12 O O O O O O O O O O O X 

Ø14 O O O O O O O O O O X X 

Ø16 O O O O O O O O O X X X 

Ø18 O O O O O O O O O X X X 

Ø20 O O O O O O O O X X X X 

Ø22 O O O O O O O X X X X X 

Ø25 O O O O O X X X X X X X 

Ø28 O O O O X X X X X X X X 

Ø32 O O X X X X X X X X X X 

 

5. Az akkumulátor és a töltő használata 

Figyelmeztetés: Mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort a főkapcsolót 

helyezze OFF állásba. 

1.) Annak érdekében, hogy elkerülje az akkumulátor rövidzárlatát, használaton kívül mindig 

helyezze rá a csatlakozóra a védősapkát. 

2.) Amikor az akkumulátort az eszközbe helyezi, vagy amikor el akarja távolítani, nyomja 

meg az akkumulátor záróreteszét. 

3.) Csak 100-240V AC, 50/60Hz hálózati feszültséget használjon a töltéshez. Helyezze be 

az akkumulátort a töltő foglalatába, és az automatikusan elkezd töltődni, amelyet a töltés 

LED lámpa jelez. Kb. 90 perc alatt az akkumulátor teljesen feltöltődik. 

4.) Az akkumulátort csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten szabad tölteni. Ne töltse extrém 

hideg vagy meleg környezetben. 
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6. A gép működése és működési elve 

Figyelmeztetés: Mielőtt behelyezi vagy eltávolítja a tekercset, kapcsolja a főkapcsolót 

OFF pozícióba, zárja le ravaszrögzítőt, és távolítsa el az akkumulátort. 

 

1. A tekercs behelyezése 

1. 1. Figyelem! Csak az eredeti huzaltekercset használja. A nem 

szabványos drót használata az eszköz meghibásodását okozza. 

 

 

1. 2. Távolítsa el a ragasztószalag egy részét (ha van rajta), és vágjon 

le a drót végéből kb. 2 cm-t. 

 

 

1. 3. Nyomja meg az tekercsrögzítőt (piros kar), hogy kioldja az 

tekercstartót és egyidejűleg nyissa ki a fedelet. 

 

 

1. 4. Helyezze be az tekercset úgy, hogy a ’LEFT’ felirat nézzen az 

eszköz belseje felé. Csukja be az tekercstartót.  

 

 

 

1. 5. Helyezze be a huzalt a ’C’ jelű huzalvezetőbe.  

(Megjegyzés: a drót nem lehet hajlított, nem tartalmazhat hurkot.) 

 

 

1. 6. A huzal keresztül kell menjen a ’C’ huzalvezetőn, majd a két 

adagoló fogaskerék között a hézag végéig.  

 

 

 

1. 7. Folytassa a drót betolását, amíg eléri az ’A’ kar egységet. 

 

 

 

1. 8. Engedje el az tekercsrögzítőt, és győződjön meg róla, hogy a 

kioldó retesz visszakerült az eredeti pozíciójába. 

(Megjegyzés: A huzalt a két adagoló fogaskerék szorosan közrefogja.) 

 
 

1. 9. Helyezze be az akkumulátort a gépbe. Akkor van jól behelyezve 

az akkumulátor, mikor hallja a kattanást.  

(Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva, 

és a ravaszrögzítő gomb le van zárva mielőtt behelyezi az akkumulátort.)  

 

1. 10. Kapcsolja be a főkapcsolót, a ravaszrögzítőt tegye az ON 

pozícióba, és a készülék használatra kész állapotban van. 
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2. A tekercs eltávolítása 

2. 1. Nyomja meg a kioldó reteszt, és győződjön meg róla, hogy a 

kioldó retesz nyitott állapotban rögzült.  

 

 

2. 2. Húzza ki a drótot a ’C’ huzalvezetőből.  

 

 

 

2. 3. Nyomja előre az tekercsrögzítőt, nyissa ki a tekercstartót, vegye 

ki a műanyag tekercset. 

 

 

 

3. A kötözés folyamata 

3.1. Nyissa ki a ravaszrögzítőt, majd tartsa a mechanikus kart a 

betonacélon 45°-os szögben és a vashoz képest függőleges irányban. 

Húzza meg a ravaszt, és a készülék automatikusan elvégzi a kötést.  

 

 

3.2. Távolítsa el az eszközt, amikor a kötözés készen van. 

 

 

 

3.3. Ne húzza meg a ravaszt, ha a mechanikus kar nincs rajta a 

betonacélon. (Megjegyzés: Amennyiben ez mégis megtörténik, akkor 

kapcsolja ki a főkapcsolót, tegye a ravaszrögzítőt OFF pozícióba, majd 

egy fogóval távolítsa el a huzaldarabot a mechanikai nyílásból.) 

 

4. A kötésszám és a kötés erősségének beállítása  

 

Kétféle kötözési opció van az eszközön: dupla vagy tripla hurok.  

Alapbeállítás szerint a gép tripla hurokkal köt. 

A kettős hurok beállításához először kapcsolja ki a készüléket, majd a 

ravasz benyomása és nyomva tartása közben kapcsolja be újra. 

 

Állítsa be a beállító gombbal a kötés kívánt szorosságát. 10 a legszorosabb, 1 a 

leglazább kötözési mód. 

 

7. Gyakori hibák és elhárítási módszerek 

Figyelmeztetés: Ha az alábbi esetek bármelyike előfordul, akkor győződjön meg róla, 

hogy a főkapcsolót az OFF pozícióba állította, majd csak akkor kapcsolja be újra, ha a 

problémát már megoldotta.  

 

(Ez az eszköz figyelmezteti Önt a következő esetekben egy figyelmeztető hanggal és 

figyelmeztető fénnyel. Ha a problémát nem tudta megoldani, akkor vegye fel a kapcsolatot a 

kereskedővel.) 



 

 

No. Üzemszerű működés Hiba Figyelmeztető hang Lehetséges ok Ellenőrizendő elem Megoldás 

1. Bekapcsolva ON → a 

csúcs tengelye 

alaphelyzetben van 

és a huzalvágó 

automatikusan 

működik 

Nem működik Nem ad ki hangot Az akkumulátor teljesen 

lemerült. 

Ellenőrizze az akkumulátort. Töltse fel az akkumulátort. 

Az elektróda oxidálódott. Vegye ki az akkumulátort és 

nézze meg, hogy az elektróda 

megbarnult-e. 

Tisztítsa meg az akkumulátor 

csatlakozót egy száraz ronggyal. 

Rövid sípolás 

folyamatosan 

Az akkumulátor lemerült. Ellenőrizze az akkumulátor 

töltöttségét 

Töltse fel az akkumulátort. 

Egy rövid sípolás  Huzalkötő motor rossz, vagy a 

rossz az összeköttetése 

Ellenőrizze a huzalkötő motort 

és összekötő vezetéket 

Csatlakoztassa újra a vezetéket, vagy 

cserélje a hurkoló motort 

A hurkoló rész 

nem tér vissza 

alapállapotba 

7 darab rövid 

sípolás ismétlődik 

Idegen tárgy van a készülékben, 

vagy rossz kapcsolat a K 

vezetéknél 

Ellenőrizze a mágneses lemez 

(Pos326) és a Route PWB 

egység (Pos 325) között. 

Ellenőrizze a K vezetéket.  

Távolítsa el az idegen tárgyat. Vagy 

cserélje ki a K vezetéket. 

2. A ravasz meghúzva, a 

huzal továbbítódik 

A huzal nem 

továbbítódik. 

2 darab rövid 

sípolás ismétlődik 

A huzalvezető nyitva van. Nyissa/zárja a huzalvezetőt. Teljesen zárja be huzalvezetőt. 

 Három rövid sípolás 

ismétlődik. 

A kötöződrót elfogyott. Ellenőrizze a kötöződrótot. Tegyen fel egy új tekercset. 

 A drót elakadt a tekercsben. Ellenőrizze, hogy a drót a 

tekercsen belül meg nincs-e 

meglazulva vagy elakadva. 

Távolítsa el a gubancot a tekercsen. 

 Idegen anyag a drót továbbító 

részen. 

Ellenőrizze ezt a részt.  A drót továbbító részt törölje le egy 

száraz ronggyal vagy fújjon rá levegőt. 

 Kis csomó a dróton. Ellenőrizze a drótot. Vágja le a csomós részt.  

 Dróttovábbító motor rossz, 

vagy a rossz az összeköttetése 

Ellenőrizze a dróttovábbító 

motort és összekötő vezetéket 

Csatlakoztassa újra a vezetéket, vagy 

cserélje a dróttovábbító motort 

3. A kötöző drót egy 

kört ír le. 

Rendellenes 

hurok, kijön a 

hurok-vezetőből 

Nincs hang. A huzal eltávolodik a 

betonvassal való ütődéskor. 

Ellenőrizze, hogy a drót a 

kötéskor megüti-e a 

betonvasat. 

Ügyeljen rá, hogy a huzal ne ütközzön 

a betonvassal kötés helyén. 

4. A drót le van vágva. A drót nem 

vágódik el. 

Nincs hang. A vágó rész idegen anyagtól 

elzáródott. 

Ellenőrizze a vágó rész 

működőképességét. 

A vágó részt törölje le egy száraz 

ronggyal vagy fújjon rá levegőt. 
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No. Üzemszerű működés Hiba Figyelmeztető hang Lehetséges ok Ellenőrizendő elem Megoldás 

Nincs hang. A vágó vagy a vágó szerkezet 

törött, vagy elkopott. 

Ellenőrizze a vágót és minden 

alkatrészt a vágórendszerben. 

Cserélje a szükséges alkatrészt. 

5 A huzal tekeredik. A huzal 

összegabalyodik 

Nincs hang. A huzal eltávolodik a 

betonvassal való ütődéskor. 

Ellenőrizze, hogy a huzal a kötés 

helyén éri-e a betonvasat. 

Ügyeljen rá, hogy a huzal ne ütközzön 

a betonvassal kötés helyén. 

7 darab rövid 

sípolás ismétlődik 

Idegen tárgy van a készülékben, 

vagy rossz kapcsolat a K 

vezetéknél 

Ellenőrizze a mágneses lemez 

(Pos326) és a Route PWB 

egység (Pos 325) között. 

Ellenőrizze a K vezetéket.  

Távolítsa el az idegen tárgyat. Vagy 

cserélje ki a K vezetéket. 

4 darab rövid 

sípolás ismétlődik 

Huzalkötő motor rossz, vagy a 

rossz az összeköttetése 

Ellenőrizze a huzalkötő motort 

és összekötő vezetéket 

Csatlakoztassa újra a vezetéket, vagy 

cserélje a hurkoló motort 

A kötöző erő 

gyenge. 

Nincs hang. A betonvasak nem megfelelő 

méretűek. 

Ellenőrizze a kötözendő 

betonvasak méretét. 

Megfelelő átmérő tartományban 

használja a gépet. 

A kötéserősség beállítása nem 

megfelelő 

Ellenőrizze a kötéserősség 

beállított szintjét 

Állítsa a kötéserősséget nagyobb 

fokozatra. 

A gép hibás használata. Győződjön meg arról, hogyan 

kell alkalmazni a gépet a 

kötözésre. 

Állítsa a kötéserősséget nagyobb 

fokozatra, a gépet helyezze függőleges 

helyzetbe, és 45°-os szögben végezze 

kötést. 

Letekeredik a 

csomó. 

Nincs hang. A betonvasak nem megfelelő 

méretűek. 

Ellenőrizze a kötözendő 

betonvasak méretét. 

Megfelelő átmérő tartományban 

használja a gépet. 

A kötéserősség beállítása nem 

megfelelő 

Ellenőrizze a kötéserősség 

beállított szintjét 

Állítsa a kötéserősséget nagyobb 

fokozatra. 

A gép hibás használata. Győződjön meg arról, hogyan 

kell alkalmazni a gépet a 

kötözésre. 

Állítsa a kötéserősséget kisebb 

fokozatra, a gépet helyezze függőleges 

helyzetbe, és 45°-os szögben végezze 

kötést. 

Jól működik. Rövid sípolás 

folyamatosan 

Az akkumulátor töltöttségi 

szintje alacsony 

Ellenőrizze az akkumulátor 

töltöttségét 

Töltse fel az akkumulátort. 

Öt rövid sípolás 

ismétlődik. 

Magas hőmérsékleten használja 

az eszközt. 

Ellenőrizze a hőmérsékletet a 

munkaterületen. 

Hagyja az eszközt és az akkumulátort 

normál hőmérsékleten egy ideig, majd 

folytassa a használatát. 
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8. Kezelés és karbantartás 

 

1. A gép felelősének, vagy raktárosnak napi szinten kell ellenőriznie a gépet, kiadás előtt 

és amikor visszakapja. A felhasználónak használat előtt ellenőriznie kell a gépet. 

2. Az elektromos eszközt óvatosan kezelje, ellenőrizze a beállításokat. Ellenőrizze, hogy 

a mozgó alkatrészek nincsenek-e elzáródva, nincsenek-e sérült vagy laza alkatrészek, 

melyek biztonságos működést akadályoznák.  

3. Csak a gyártó által biztosított töltőt használja. Más töltő vagy akkumulátor használata 

tüzet okozhat. 

4. Az akkumulátor nem megfelelő használata a folyadék elfolyását okozhatja. (Ha ez 

megtörténik, akkor az akkumulátort küldje javításra egy arra megadott szervizbe.) Ne 

nyúljon a folyadékhoz. Amennyiben ez megtörtént, akkor tiszta vízzel mossa le a kezét. 

Ha a szemével érintkezik, akkor azonnal menjen kórházba kezelésre, továbbá a kiömlő 

folyadék irritálhatja a bőrét és égési sérülést okozhat. 

5. Tartsa az eszközt gondosan, törölje át a külső műanyag dobozt szappanos puha ruhával 

miután befejezte a munkát. Benzinnel, alkohollal vagy egyéb oldószerrel tilos tisztítani, 

hogy elkerülje a műanyag doboz rongálódását. 

6. Tartsa az eszközt a dobozában tiszta, száraz és nem korrozív környezetben miután 

használta. 

7. Meghibásodás vagy a működés romlása miatt küldje az eszközt az illetékes 

forgalmazóhoz javításra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importőr: 

UAB “STATYBINIAI POLIMERAI”  

Sudervės g. 14G, Avižieniai LT-14013, Vilniaus raj.  

Tel.: +370 5 2700882 Fax.:+370 5 2700580 Mob. tel.: +370 618 19900  

Email: info@statybiniaipolimerai.lt  www.statybiniaipolimerai.lt 

 

Forgalmazó:  

Durostone Kft.  

2038 Sóskút, Ipari Park 3508/23. hrsz. 

Tel.: +36 1 4880066 Fax.:+361 1 4880065 Mobil: 06 70 416 4165 

Email: info@durostone.hu   www.durostone.hu 

mailto:info@statybiniaipolimerai.lt
http://www.statybiniaipolimerai.lt/
mailto:info@durostone.hu

