
Fig. 3
- Hold låsearmen (2) i venstrehånd og med høyrehånd dra

strammearmen (3) frem og tilbake inntil båndet er
tilstrekkelig stramt.

Fig. 2
- Hold verktøyet i høyrehånd og løft håndtaket (1) mot

låsearmen (2).
- Plasser verktøyet mot båndet inntil stoppkanten.
- Slipp håndtaket.
- Stram båndet manuelt i retning pilen (A).

Fig. 1
- Trekk båndet over pakken, og så under og opp, slik at

båndene ligger over hverandre på toppen av pakken,
(se piler).

ORGAPACK OR-H 47 – Brukerveiledning

Fig. 6
- For å oppnå maks låseeffekt, må hakkene på båndet

være ordentlig tilskjært og føyd sammen. Dette må
sjekkes regelmessig. Om skjæringspunktene er feil -
erstattes stansenverktøyet og strammepluggen (se
kapittel 6.3).

Fig. 5
- Tilbakestill låsearmen til startposisjon.
- Løft håndtaket mot låsearmen.
- Frigjør verktøyet bakover og til høyre .fra båndet

Fig. 4
- Når båndet er strammet, dra strammearmen (3) tilbake

til stoppunkt og press låsearmen (2) helt frem til båndet
låses og kuttes.

- Om båndet er kuttet feil (se kapittel 6.2).
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ORGAPACK OR-H 47 – Operating instructions
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Fig. 3
- Hold sealing lever (2) in left hand and with the right hand

move the tensioning lever (3) backwards and forwards until
the required strap tension is obtained.

Fig. 2
- Hold tool in right hand and raise rocker lever (1) against

sealing lever (2).
- Place tool against the strap until it contacts the stop.
- Release rocker lever.
- Strap can now be manually pretensioned toward arrow (A).

Fig. 1
- so

that the straps overlap each other on top of the package,
(see arrows).

Pull strap over the packed goods, then under and up,

Fig. 6
- To obtain the maximum seal efficiency, the notches must

be cut and interlocked properly into the straps. Check
this regularly. If these are not correctly cut, replace die
and tension plug (see chapter 6.3).

Fig. 5
- Return sealing lever to initial position.
- Raise the rocker lever against the sealing lever.
- Swivel the tool away from the strapping backwards and

to the right.

Fig. 4
- When the strap tension is reached, pull the tensioning

lever (3) back to the stop and push the sealing lever (2)
completely forward until the strap is sealed and cut.

- If the strap cut is incorrect (see chapter 6.2).


