
KORT BRUKERVEILEDNING MAX BINDEMAS IN 
 
INNHOLD I PLAST OPPBEVARINGSKOFFERT: 
 
1 stk BINDEMASKIN 
1 stk BATTERILADER 
2 stk BATTERIER 
1 stk OVERTREKKSHETTE TIL BRUK I FUKTIG VÆR 
 
EKSTRA UTSTYR: 
 
1 stk ERGONOMISK HÅNDTAK TIL BENYTTELSE  

VED DEKKE ARMERING 
1 stk KROPPSMONTERT BATTERIPACK  
 
BRUKSOMRÅDE: 
 
MAX bindemaskin brukes til å binde sammen  
armeringsjern til armeringsjern, gulvarmerør til  
armeringsjern, elektrikerrør til armeringsjern,  
binde gabion nett, binde gjerder  
(rustfri bindetråd) , generell bruk på ting som  
skal bindes eller knytes (flettes) sammen,   
 
FØR OPPSTART AV BINDEMASKIN: 
 
Kontroler at batteri sitter i maskinen 
Kontroler at trådspole sitter i maskinen 
Frigjør avtrekkersperre ved å skyve knapp  
fram og opp til posisjon ”UNLOCK” 
Koble lader til strømuttak og sett ekstra  
batteri til lading på tørr og oppvarmet plass 
Benytt overtrekkshette hvis været er fuktig 
 
BRUK AV BINDE MASKIN: 
 
Sett hovestrømbryter i posisjon PÅ 
 
Maskinen vil starte en renseprosess som vil pågå i ca ½ sekund 
Under denne prosessen vil det komme ut en trådbit i front av maskinen 
VIKTIG: Trådbit må fjernes 
 
 
FORTSETTELSE BAKSIDEN 
 
 
 

ADVARSEL : Hold fingrer og andre kroppsdeler vekk fra bindeområdet under binding. Pek ikke med maskinen 
mot andre, trykk ikke på avtrekkeren uten at maskinen er posisjonert rundt noe som skal sammenbindes, hold 
fingrer og andre kroppsdeler vekk fra trådrullen under binding 

 
 
 
 
 
Posisjoner maskinen slik at det som skal sammenbindes befinner seg i området i fro
Trykk en -1-gang på avtrekkerknappen, maskinen vil slynge tråd rundt  materialet og
posisjoner rundt neste bindepunkt 
 
FEILSIGNALER: 
 
SYMPTOM FEILRETTING 
Kontinuerlig pip og lys når 
avtrekkerknapp trykkes inn 

Posisjoner maskin slik at styring i front av

Repeterende pip og lys under oppstart 
eller midt i bindeoperasjonen 

Batteriet er mest trolig tomt, slå av maskin
kommer signalet igjen bytt batteripack 

Trådrullen er tom – repeterende pip og 
lys 

Bytt trådrull –  slå av maskinen, frigjør trå
å trykke inn knepplås. Ved trådbytte skal 
deksel. VIKTIG : Man skal alltid mate tråd
før maskinen slås på.  

 
MASKINEN SKAL IKKE BENYTTES: 
 
Under vann 
I fuktig vær uten overtrekkshette 
 
ETTER BRUK: 
 
Slå av hovedstrømbryter 
Legg alle deler tilbake i oppbevaringskoffert og returner til oppvarmet og tørt lager 
VIKTIG er det fukt i oppbevaringskoffert eller maskin er fuktig må dette tørkes over n
 
IMPORTØR: VERKTØY OG MASKIN AS TLF 69 30 77 30 e-mail: vema@online.no 
 
 

 

K

nt av maskinen 
 slå en ”knute på tråden” fjern maskinen og 

 maskinen lukkes 

en, vent 1 sekund slå på maskinen og forsøk igjen, 

drull ved å skyve fram knepplås, frigjør matehjul ved 
”sagtenner” på ny rull vende mot sort utvendig 
en inn i maskinen til man ser den komme ut i front 

atten 

www.ve-ma.com  
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