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E géPoker kdsz.rü feléPíré9volomint modeln sz€rkézeti mégo|dósok
iét-

A

géPtéstkönnyÜ öivözérb8| ké3z0|r, ofri o gép í|Ét
ie|ént&en ciök-

.A

géPfei oszrot} fe|éPít6e vo|omini o hel|s éJ fe|'ö féd5|emszek o|kolmo!ólo léhét&éteízi d belsö géPolkohé5zekhoz vo|ó könnyu
kenti.

}ozzófé.élt.

A

gépfei korsz€rüsirélr voiolvéz€té!€

é' kér'ín'i|okkoI rölténr é|ké.zí-

iése o gépn€k igén tehzet& kÜ|sót bizrosít.

A helygén megvólosztott kinffitilus rcldszí 6 az egye! géPo|kok&eknék, mint pl' o tüÚd/ hurokfogó, szdlfeszío é5 oz egész szobó|yozó

lod3zel koBzéd
bizlo6ír'lo o 9éP egyen|etes. zoiroloi óun'négoldóso
kóiót. A vorúsr képzij cérm hÚzó5ómk mégféletá szobólyozó$, o 3zó.
o szó|vezetö leídsze.ekben éso Voírcídó oíyoglétogek 3zoríró!ómk érz&eny sznú|yozég |événegyén|etei ó||éskéPzé.r
|ok he|ye' vezer6e

A

fogqs kelnetovóbbító kikopcso|ó$ leh9r8vé

A

9éP Étfel'elel6e lévéhnéhóny ku|ön|egé wrró.nijvé|éi is Vég62.

heió. A 4ó5

6zl'

t$zi o

3toppo|dí é3 o

vo.rógéP |ényegéb€n |óbl'oitósú, de o|kolmozhoró
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4óó

$zt.

voíógéP vi||onymororrol mikÜ.
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A szé&ezétioDsgok he|yB

fregvó|o3ztós, fiégmunkó|á9o ér izobíros

kivítelézé'ebizlo!írio o 9éP hoíszon'ortó holznó|otót.

A i'"só|olp

emelietösége

Vo'.Gi iebes.ég lúbhoi'ó.M|

8m öltéy'perc

voÍó9i sebeség vi||onymoro. hosznó|oio úélle[l

. egrzelü hg.ok6lté.né|
. cikk-coki( ö|iés me|létt
A géPfei ,Úlyo

3. óbío

A

9ép el&e é5 hórrcfelé vorr égylzerü huro* vogy cikk-.okk ölié..el o

kóverkez.ii b€d'

|ít{íól f Uggóen:

o/o .ikk-cokk öh&
b/o cíkk-cokk ölté3

géPfei ó||v6n}úl hodetn kis olzto|okwgy tetizetö3 lz€klények k6pé.i},

'Ü|lyesztését.
e|nek es ozok segédbúro'okkéntis felhoszMlhorók.

!a.

bd|yozó korrrk héó||ító!ótól.

A.vorrds iÍdnyímkví|tozióróso mgyo. egyneró es o: o 9ép mÜködé€

kgzbéíis e|végdhéró.

kb. ll,5 k9

o 9éPfein.t oz o5z|,otloPo|d fd|ló.ö
Az ö.3zérckott o*tolo| vogy uekrények kis helye} igány.

he|yér szobólyozó kor bedl|író!dró|,

i'obó|yozó koPc5|ómk éi oz ölt& idnyór

kb. t000 öhéy'por€

oméyIek 32et!ezete |éhe|övé l$zi

izó|é$égétszobó|yozó gmb beó||ítósó}o|,

c/oz óhéi hosEÚsóg'dr

A

kb. l20o óltés^.rc

2. A GÉP szABÁLYos KARBANÍARTÁSA
A rcktóíozó5 ét lzóllitós ideie o|ott mi'den 9éP Íí ére99e| Wn bovoF
vo. omi o kor.ózió el|en v&. A gtP hosznólot €l&t ézt o 8íréteg.l.|

ke|| jÚvolíirnj, mold ninden kenoPón}bo 2-3 c5ePP o|oio}'keII csePPen.

teni. Áz o|olozondó helyék nyíl|oI megieIeIVe láthoiók o 4, 5, 6, 7,

A

9éP íövid idgig lol'ó iÚrotóNutón o íe|€lleges P€tíóleumot
és q beszennyeziiöti íeluIeret fuegti,zií'iuk.

e|lóVoliliul

Ezuión kU|('n|ege'VoífuéP oloio| .seoPe;tuni< oz ó$zes keióp!llti]d.
Rendszérint elegendii

l.

3 csePP.

A 7' dbdn

m.gielö|t kél kenóh(l7ei

A

géP egyen|eies é! zoitolon frÜködése érdekében féltá|enol font6 o
gondos korbonroliós, me|/nek hiónyo ozonnol ész|elhe}ó o
9éP 3zobóly.

iolon és zoios nÚk('dé5é.é|.A vorógéPei idöszokonként tisziítoni és r|oiTzn1 ke|] vo|omini hTstobb szonefel|été3 Utdn i3.
Al|ondó hosznó|ot esetén .|diyösen kihol o géP hljkiiésé.e, ho mindén
noP Tloiozzuk o huÍokfogóf, o hlrokfÓgó hoitóiengelye .9É9yót é5 o
iÚrÚd cgPógyót és kétszel hetenkénl o tijbbio|kokészt'

-ohol kenöbe!étek to|dlholók- oz oloitú'lót szinfig meglöitiUk.
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o rcd' él eItóvolíto.i o.ér-

fódíloni o fogos kelmetovóbbiló

é5 o huÍok.

fogó sze*ezérek ri'ztító!ód.
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7. óbfr
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Íoló helyzetbe wló ó|lító9, o nyd'ótjolP levé|é|e, o tolóloP
kivéte|é és o géPféihórebi|lentése Utón ecse| segíjségévelé|tóvtlí|iuk
o Polt .! o cánaszólolor oz 06ó6ól é o szövert@óbbító íogokról, aho.
rii.Úd

9y oz

o ]0.

dtÍt'n |órhotó.
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c/ o géPí€it hórEbitléntiUk.

d/ kíVe.EÚk oz oEótokof,
e/ oz

A .gvon kicswíiuk (ll.

dbru)'

f/ o g nyomórugót kiv$szÚk.
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'lgrokfogór

t

10. db.o

A

kelmetovóbbíto fogok kózé szoru|t és lerokódott Port. szennyezidéí

|egkönnyebh c9volhúzó 3e9í9é9éveIe Itó

3. AZ oR5ósZERKEz€T

A.

ouós:elk€zet

Vo| íro n

i.

szísZER.LÉsE ÉsösszERAKÁSA

risz|ítóióhoz suok!égésonfuk 3zér!ze.elé9e. UgFnc$k

o huloklogó 5zétszere|6e okkor' onikor oz or5ó és oEólok
kózé .érM kelu|' oni gyokron o 9ép |éó|Ióír iJézheri elij. ||yen e'et.
sz0ksé9e5

b€n o, géPétél8|tetni & beindíoni néh szobod.
Leghe|yerebb, ho oz oGószerkezetei székzediok és o|opo$n me91kzlít-

iuk. A 3zérszele|ésoz o|óbbi sorrendben lö.ténik:
o/ |eveízÚl. ó hoitószílot.

b/o

ó||íiuk (hq o 9éP be.:Öru }, o kézike.ékl.e' e'.1|téln; nen 3!o5od, mert oz o6ószetLe'e| : ).ye. me99érÜ|-

l4

rÜrudot fe|ső holiPonlbo

]2. óbo

ki

o hurckfogó csopdgFt ..gt,ugy-or goiciko és enyhén Peflóleummol nedv$íleri rongydorcbko segítsegeve|, ohogy oz o 12. óbrdn |órholó (ri'riúshoz rgn gobod sem
si}'.:i'j
"llóf' . ,,: .',l.'
Ezu}dn mÚr

!€rhÚzóf

|ehét tisztítoni

lpszÍ'd|ni).

:

Ú9y o copagy minr o hulokfogó teli€s felulérér oloPo$n neg ke|l rigiÍ ].

rqni' noid o h!.okf€ó.$PgÉbo

egy o|oicsePPer engedonk.

A.

oÍjó'zeri.ó' ct ö,szésreÍe!ér. foldítot} 5,J..eÍdlen tÚrténÍi(. A i.eÍk&*t

öt!z.rokó$ elót| o !3. ú!'.ón |ijrlla.ó Á gyuiröroz UgyJiézen óbÍóí i6|öll helyzérbe vézefiÜi (d héFg|.í.éke|fo.dí1Ú!óvci]' iz megköírr/í|i a

Ennek eIkelU|é5e végett

''ort!Uk

mogunkof oz o|ó5b; utositósAoz:

o/ o voÍd, mégkezd&eko. oz ö|fést kéPzo kétt cérEs2dlot, Eelyek
6

|elzoÍitó nyoóóto|P o|ott wnmk e|helyezvé, mindoddig
vi3szo ke|l
to.toni' omig néhóny ólté5t nen VégiÚnk o Vo.rcndó onyogÍétegben,

hurokÍogó bá'.|' ezését.

b/o
./ o

kézike.eker

c$k o wÍó

irónÉb' szobod e|fodíroni,
hoitókelekél .sk obboi oz eseihen uobqd glfordítoni, lo o wr
.ordó on)tglétegét móro nydíólolP old hélygztok. A vo.rd' befeie.
zé,ekor hiídeíe9y4 éseibenkike|] hÚzni o céÍ.úto tÜbii| é3 o
3zemély

nymóloIp o|ó dorcb|o kelnét ke|| he|yeznl.
d/ o wÍó5 negkezdésekol

é' hefeiézé.ekol (omikol oz osszewrt onF-

9réte9 e|hogyio o nyffótolPot)' volohinto2 o.sórok k;vére|ekor és
behelyezéséné|. o szólvezetdnek fél3ő holtPontbon ke|| lé.ni6,

y'o

hoitó*iifélhe|yézése& |évétéIeo |oitókeíék kikoPc'olós

Urón

5. TÜ, CÉRNA, sztVEI
Mégfele|8 öhé' e|éí$e o végzet| hunko foi}óiótól fuggóe. clot obbo.
oz életben lohet'ége, ho o tÚt é! cérnói hélyesen vó|oszliuk meg.

13. óbro

A

é' lóó oszt. VoÍógépekhez 7o5 (]5x]) vogy 7o5 H rerd3zelu r.Úr
o]ko|mzwk (k6rclokú beÍogofJó lé*, 2hm óiméóiü, végéné||oP6o.
dó).

{. HoG.r'ÁN

LE|"IET ELKERiJLN|A GÉP HASZNÁLATA KÖzsEN A
cÉrN,q gexÚzóoÁg(r A HURoKFoGó 5ZERKEZET VtZETEKEBE

A g.p

heiyte|sn hosznó|ot éserénkönnyen e|éfoldu|hot' hogy

behÚzódik

&o.ór'é:eio kózé). ||y6n es€lb€n

ló

o cérft

o hvrokfogé 3zs*€zet vézerőiébe (o hurokfogó Pelefie

lÚo&fo9ó6zérk€zef

4ó5

q géP

'eólt|..'

szérslerelé!étigéq''li.

A

rnegíele|ó

tl'-

é5 cé.ms2ól kivólosztóít négkennyíri oz o|óbbi tdb|ó-

zot. Aión|oto,, h€}, oz o.,ótok .élndio é9y í:ómmo| vékonyobb

|egyen,

é3 o

(beseru|hot), omi o

Vosrogobb onyogok wBó!óhoz nogyobb izdmÚ tt't (iogyobb dtnéróio)
é W3rogobb .érnór, níg vékonFbb onyogokhoz kisebb s:dmÓ tÜl
konyobb

célútho*iólunk.

é3 vé-

A

megfelelö tű é5 .é.rc kivó|osztósó

or ölt& min&égé. A 163:

rÉgyon fonfos, ugyonis etfé'l íIj99

minó,égÜ, gó'be vogy tmPo tü hibós

ólt6}

& célmszokodóí okoz.

ö. A MEGHAJToKERÉK 3E.

Bo|kézz€i megfogiUk o ké2ike.eker A (|4. óbE) és
iobbkézzel

70

120

Nogyon vékony szövélekhéz, mint
p|. nuszIin. 9iIon, tÜ|l, zso.z!étl,

80

r00

rcc

Vékony vószTnhÓz és re|yem

90

80

80

voró-

Vékony szóvélékhez & vdsznokhoz'
fehérnéhŰ Vdszonhoz, sé|yemhez,
Pup|inhoz, 3zorén & dekoróciós

t4.

Vékony oyopiÚ. é! pofrliszöVethez

l

t0

Női kobóiszövetekhe2'

óo

50

íérfi VékTny

A

hez, kreloí é5 vékony zdvo|yok

kerék kikoPcao|óso o tdrcsónok o ny;||o| e||enkezó irónybo
votó e|.
folgolósóWI fó.rénik, t4. óbrc.

Fédi ÍUhosztjvetekhez és vosiogobb nöi

A

BÚio.szövethez,

gobb vósznok voÜósóhoz 3tb.
35

40

t0

vosto-

tEirókéré| iikoPc'oló$ foly'ón lehetövé vólik o célrc
Íeltékerésé

oz orsó ipo|niióE o wÍóe|efték ó|lds mellétt (kikoPcs|f helr:ete
h€l-

Voío9'é|ikobdtsz6Verekhez, köpeny.
ek és égyenÍUho voÍéshoz: Vosiog
hunkorUho zsóvolyokhoz. sdtoNósz-

E|öfodul' hog' o 9éP ho5znó|ot ki'zben o .en9elykoP.so|ót ki
kell sze.
lelni é5 ös*erckós U|jóh o koPcs|ólólce Üfközé5ig rö.téió .$Wró$
e||enére nem koP.so|io

t6

dbrc

ÍUhoszóvetekhéz. Vostogobb'e|'/nek-

.uhoszövefhez.
t20

.|c9.

5

2

70

KlKArcsoLAsA

Wrill. o 8 koocso|ótólcró| ö nyi| nónyó&. A tór.ímk (Jtkózégig rö'-.
ténó cEvoróe Urón o meghoiióké.ék öse @n kopcsolvo o
9éP wrró.észeivel {türúd. hllokfogó, *d|veze|o éi kelheiovdbb ító)
.

t20

loo

E5

o hoitókéreke|. |lyen

eseben o koPcso|ó'órcsót

t9

kicsowriuk o

c

clovdr el8ze'o!,kilozírós

i|l. ki.$Vo.ds

A

Ú|ó. (|{.

U}közésig

b*9wÍiuk,

hoitóageket, ohosy ozt oz e|özd€kben

F:Urón beirdítiuklo géPl*'iróké-.'

lekét é3 ekko. negkezdiJik o célm felrek€rés€

db.o)|-.rcid o tenge|ykoPcao|ó D gyülüiét ]80 fokkol e|ío.dít|Úk (]5.

óbú). EzÚión o ró.cít

koÍ végéloz o6.o9yrc hely€zzu|.

o

ípu|nl.o] 'l .

,:

bo|kézze| vi$zotortvo o

|eítuk.
I

Az

o clrrcla|Groszerkézér
(oBózó) ourmorik9sn kikopcsol. onikor o sFJIni ég}.|ik. oEózós
ideién lgye|iÜnk orro. hogy o .é.m egy.n|etélen tekel€diét íe| oz oi-

15. óbro

orsósze.kezet koBuerÜ mego|ddg révéni|l.

3óo9y te|ies h6zóbÓn.

Egyeíerl€n 06ó2ó5 eséténo |is:ítij hé|yzelérbe k€|l 9o!ó|yoznj, on;,

7. ORSOZAS

||&.& :s ki|.oocio|iUL o 9éo |.oit&ete(él o ó. íeiezelben |eítok 5!erini, mid o .élÉfo oz osóról o G és A 3zdlvézeton wlomini o B
szó|fesziion ót vezéiiuk, ohogy oz o ló. óbÉn lóthotó.
Á c oBó|, oné|yle e|özó|eg néhdnys.ol óteleliuk o.éÍnó végél,lelhe|yezzok o D otsozó teng€ly|e é' dz E lzolí'óko Ütközé9ig eldöntiÜk
za

oz F csvor be. vogy kic$Voldrdw| rcdénik (]ó. áb.o).
Vondshoz c9|. ol}on sPulnil o|tr|mozunl. oné|yre o célno he|yesen
(egyenlefe'en) von íeltekerve.

8. A ÍÜ.3EHttYEZÉsE'..

A

lÚ'béhelyezé!én€k cé|ióbó| o türúd A d||óút o kézikcrék e|foÍdirdlú';l

Úgy dllíriuk be, hogy oz o fe|ó ho|hffrbo.j |égy.n (|7. dbó)..Ezutún.

,l

'2t

dB

'Úbilinc,

caowriót ki$é kilozjriuk ú9y, ho9y q iú vé9éÓ |évii iopol

rész o lülÚd féIó nézz.n o tÚnek o rÜrúd ó*óbo törrénó élözele' béhe-

A rü
tÜt

ezén helFeté.é|becaovoriuk o tübilinc5 cÉVo.ió!. berzolílvo

o

lÜrÚd drko

é. o

c

o

ro.tó kozé'

l7. óbÉ
9. A FELSóSZÁL VÉZEIÉ5EEs BEFÜzÉsE

Á

,Pu|nlló| (ol5óró|) o fÚbé vezetétt .érnót fellij3zólfuk neve2zÜk'
A

'ó|vezetést

A

o ]8.

óbrc huiorio.

szóiveze'ó o fekö ho|tponibon von.

A cám o 9Pulniról o D é5 A
szólvezefón ót o B szdlfe'zítijhöz kerij|. A s:d|feszíld tónyélokon voló
ótholodls Utón o cérm o feszílő c lugóidn kerészfÜ| oz E 9zd|Vezeto
.yi|dsóbo iut' ohonnon o G

A lü
22

fok.tból

é5 H

ve.e}ókön ót o tÜ fokóhoz |esz vezerve.

o célnót ó-8 cmré ki k.l| hl:zni.
23

A .érm befüzé.e bd|lól iobbre tö*énik. A célm béfÚz*ét regkóníyíri
o 3Peció|i3 tÜbéfÜzö A befÜziir dfuezeriÜk iobboldolról d tü Íok6n é! o
q céríót {l9. dbro). Ezltón o
célmfÜzöt kihÚzzuk o lÜ fokóból. ofr; 6|to| o cérrc befÜzildik o lÜhé
befÚzó dtvézsietf Végéb6boho|yezzÜk

'iI

2i.

I

óbrc

20.6brc

(m. óbrc). A f€ló3zó| behelyezé'e Utdn o géPei mindoddig nem lzotEd
beindifoni' o'níg oz oÉóból o cérndf q wÍóleméz fö|é ki nem hÚztuk
és omig o vorondó onyogot o Íü|emezre nem helyeztl'lk o nyohóto|P
oló.

lo' Az oRsó

ll.

BEFÜzÉsE

A

spu|nir iobbkézben és oz oísófokot bolkézben ioÉvo o,lpllnit dhelyz€ zok oz o6ótok rehgelyére A (2órl .gPpontyú Ínellérr)'ohogy o! o

2i.

ób.Ún ldthoró. EzutÚn iobbké'ze| ólhÚzzlk

résén(22. dbÉ) é' o cérnót o

D nyildsr dt kihúzzuk'
24

22. óbú

c

rugó o|ó

o

cérnót o2 oRótok B

vezetiuk (23. dbrc) moido

A

AZ oRsóToK

23. dbro

BEHELYEZÉSÉÉsKIEMEIÉSE

kézikerék €lfordíó'éWlo rÜrudof fel.ó ho|fponrbo ólliriuk és e|to|iuk

o loló|erezf, o,ni d|roloz o.sótokhoz könnyen hozldférhetunk.

oz o.gótok rugó'otr c$Pponi/Úidt A (24.
(b.|
dbfu)
hUvelykuiio| kiVUIrö| é! a bql mu|otóUiio| bélulló| tqr}w)
dz or'ótokoi róh€|yezzuk o B hurokfogó teng€lyélé (csoPiórc).
Ezutón ba|kézzé|megfogiuk

é5

Az ol3ótoknok o hurok'ogó *Piórc vo|ó helyézése Uró. o ru96 qsoPPonryít |éel€lzriuk (le!dfiu|<) é ozt utkozésig |$€ri}iuk. Az ojiórokból
kí|ó9ó cérno hoso kb. scm.
Kieméléskor o bo|kéz mu}oróUiiów|oz oBórok rugós clopponryúid'

fél.

leAoitiuk, moid.hÜvéIykuiio| o c-PFnÍyÚ| livu|rö| to.tw' oz.l!ófokol
levéi5zuk

o hulokfogó .EPiórdl.

25. óbÉ

24. óbft
|2. AZ oRsó cÉRNÁJÁNAK KtHÚásA

A fe|{iszdl

fe|he|yezése vo|omint o bsfúzóti oBótoknok |ei.t módon vo|ó

behe|yezéle ltÚn bo]kézzel megfogiuk o rÜ cánóidi ós o kézik€Í€k€t

o tú egyszer |ofslé, egy*ér f€|f6|é
ho|odion, dmi ó|ro| o tÜ €|kopio oz oBórokbó| kiiÖv6 .érndt.
o|yon mérrékbenolfoidíriuk' hogy

A

fél'6szd|oi ki'só kihÚzvo, o voÍó|emez nyí|óldn kérészro|.kihÚzzuk

cz ú|ó cérróié!, ohogy oz o 25. db.ón |óihotó. Ekko. nindkér végét
ki3é meghÚzuk é, o nymóro|p o|ó he|yezzok (2ó. dbm).
2ó

2ó. ébro
21

Fi9yel6n| Abboít oz e.erben' ho o q/$|óiolP é! o fosE! kc|fretovób.
biróG vogy o tülémezréWn |eengodve. o voÍógéPé|béih.
dironí tíl6. A kéi céíÉrc|
o nymótolP oló lórténö hélyézéélión o w'Íotdó oq/ogot UgFncsk o oymótolP o|ó hé|ygzo{ ! o géP.l csok ezÚiÚn idÍtivk b€.
13.

A

A

HELYES öLTÉs

szobó|},oÚ

lércérió3 hurckóh6 o 27o

'.

óblón ldthoió. EÍdemes B.9-

figye|ni, hogy o f.|ógó| é. qz oBóbó| kiiövö

cé.m koPés|ódó$ o vol.

El|énk6zéé€.beo' q'iiko. o felr&zó| tÚ| |ozo vogy oz o.tó cérMio t|,|

Íe3z.., oz öirétkéPzódg o wr.t oqóg o|3ó fe|U|etén iön létle (27c.ü.
Ho oz ó|'é.iéPzodévÚ|tokozw' égy9zé. o! onFg felió. hoid P€dig oz
ol!ó Í.luI.léíB€gy végb., ez o.rck o i€|e, hogy mindkér cérm f$r$.

!é9. ndn kielégít6! ozol(ct kel|i}eD meg kell feszíleni. Vigyórni

ó.dó onFgpk .rintkézé.iíoluléréné|iön |ér'e.
]a. A FELsósáL FEsziTESÉNEK szÁBÁLYozÁsÁ

A fe|ós:ól fszir..BégéÖek médéké}
q !.d|fe3zító iónyérok gÚitóúVo|
szcból'ouzuk. A,.obólyo:ól |eengedétt iydiótoJP h.l|érr .óllénik. A

27., óbír

lónyélok (mél/.k kó:ötlb. cé.@

i2o.Ítóít o
egy.
'ó.yérok
mó!ho2 vi3usyíto'Í helrzeté !zobó.
ólho|od)

|'|ozzo, ié|yel oz

2Jh. óhB

A ÍBzítikÍ'vo.

fo.go'ósóvo| 3ebóÍyozunk (iB. óbÉ)'

o fel'&zól :$zB9é9é}foko2n;
okoriuk oz m|ír. c9vo.1 iobbÉ
Ho

folgoriuk (+ nóny)^ |ozítú6e'én

p.dis b.lrc G idny).

27c. óBú

Abb.n q2 ...rb.n, ho o fei:&zal tÚ| félzg 69y dz oEó cé..óio

lozo' oz ö|té o votrcndó
|.rÍ. (27b óbÉ).

B

onyog

feló

A
'Ú|

feloletén koPcto|ódik, i||' i6n

ke||

oz@bon' \ogy lÚlzo*on né íéai|'Úk o céhól, fr€í .z Eó|lokodóí o!o:.

féla í|6.3oEron |ót|Étó

('kdlo) o

béortól

f62Í'é.zobó|yozó5ófik

.||cn#:é..é lzolgó|.

28. ób'6

15.

Az

Az oRsócÉRNA FEsziÍÉsÉNEKszABÁLYoásA

TÚ| gyénge leszorítós e3etén dz Tnyog

nem e|égendo. TÚ| eós szorítd3 vi'zon' oz onyog liÚzód&ót

o télt or3óvol egyoft le ke|I vennio ho:okfogó cgPidról, moid egy kk crcvorhÚzó 3egít'égévelki ke|| cswrn; o2 A.WI ie|ö|t cgvort (29. dbrc) mi'
kózbgn o B .Úgot vis*diortiuk, one|yo|ol o cérno ki von Vezetve.
célióbó| oz oÍsó|okot
ol96tokbó| kiióvó cérm fészíréGének

A cérrn erö'sebb feszí.é'e cé|ióhól oz A csqvori e(jsebbé' meghúzzUk,
míg o .áN |ozífóso é'dekében oz A c'dvoít ki|ozífiuk' oni caötkenli
oB

rÚgó

szoríióúi é5 ézze| egyid€iüleg

zonyos idóközbnké.l

okaz&,

ez oz onyog sókodóióhoz i. vezet.

,)

és oz olot1o

ö'.

N

29. óhÉ
é| k!]|

it

{9yü.ijd6ér)

oz oEócérnc fe5zífé5éti5' gi.

o B úgot teIi.sén ki ke|| csovqlni

gzegyolt

tdóbbÍró$ nehézk$, o cs$zd!

30. óbró

tl?.líroni" Ho o2 oÉó cé.no |észíiését

31. dbro

'zeínyezildést
églszer megfeléláen beó||Íto|tuk .o béól|ítds vd|toztotdsdro ritkón von
szt.lkség- dkkor

o szobd|yG ö||é.t o f;lsóíól feszífésénekszoillyczdsd.

vo| érhetiok el.

A

|ó. A NYoMóTAIP sZoRiTÁsÁNA<. SZABÁLYCZÁsA

A

nyomó|'!|P szorÍtóe

o végzett runko ioitóidtól ÍÜgg (oz onyogfoitóró|'

o rélegek volrogsógóró|). Vékonyohb oíyogok|oz

kisebb szorítós,

gpbb onyogokhoz fehétlenol m$/obb |eszoríró3 3ztJk5éges.
30

voío'

szo.íróímk zdbó|yozóld o fub.lyozó A caoP
'ftégfe|e|ó
mé|yÉgÜ|é.ydÍósd@| töÍiénik (30. óbro). A nyonós kio|dóín.k c.|.
ióbó| |ényriok o B PéBeIy' (3]. óbro) i||. l€cés gÉ i dddig, omíg o
|eíorító A c9Pio té|iélenki nefr ión' (3l. óbE). A crp mcgfc|e|ó m&nydnó|o|P

tékb€n voló

|€nyaú9 ó|ro| o vorlo''dó onyoglérog ks||8

t6zÜíóít

lT]7',

AZ tLTEsHossz sZABÁtYozlsA

tr:;
{' Jí

i

A ToVÁBBlTo KIKAPcsoúsA

Az ö|rés hJ$zÚ3ágót 4 mm.en be|u| oz
A gomb ségítségéVé|szobá|yozzuk, Az
|

öi|és irónyót o B-vél ielö|t kor@| 5zo-

bí|yozzuk (32. ábro) A gomb lobbrc tör
tén6 csovoÉsóvo| oz óltéshossz eme|ké.
dik' mig bolrc iöri6n6 fo€otóg ésétén
oz ö|}ések kisebbek |esznek'

A

nyomógomb normó| hélyzete ínél-

lett o 9ép ''elore'' (nopEód) Vorr. A
gomb Utközésíg iö énő |€nyomó,o Úrón
és ebbén o heIyzétben W|ó tortólo

Himzés, férce|és és gombvonós esetén o tovóbbii6 logqi nem toIhóJiók

eI oz onyogot' Ezérl oz ö|tésIoPro ró kelI szereIni
k6zört to|6|hoió |emezi, one|y e|fedi o iovóbbiiót.
FELSZEREIES

'emeIiuk fél o to|pol
- elfodliiÚk r kézi csovológombot
mogÚnk fe|é; hogy o }Ü o |ogmogosobb he|yzetbe kerujión,

-

'becsusztotiuk o |oPot o io|P o|ó o
me||éké|tóbrón Íórhoró módon és

Urón o géP'lhótrcfelé'' (wstéc' Vorr'

32. ób.o
:

l8.

A Vo.ós

élhelyezzi.lk Ugy, hogy oz öJiésloP

f!rctoibo békeÉlieneko rc9zi16 csop-

ít.óoyónqk váItoztotóso egy-

szenj és oz o 9éP m&ód&é közben

e|huzzuk o toÍó|oPot

'

visszotoliuk o ir16lopot.

LE5ZERELÉs
BETÉTLAP

Vorógép LosznóIoti Utosilóshoz

-

elforditluk o kézi csovorfuomboi

mogunk

fe|é, hogy o lu o legmogosobb heíy'

BEVEZETő

len betét|oP
hází vorógéPok
votÍogePoK nosznolon
-''.'.'P vo t|v!|
'-':],
hosznó|ori utositó5ónok
utositósónok kie9é5zi
kiegészitését
kéPezi. A hoszndIori Ubsitásbon o
KlKAPcsoLAsl
"ToVABB|To
z* szilvege oz oIóbbiok szerint vóltozik:

féleme|iük o to|pot

. e|huzzuk o to|ó|oPol
- oz e|0|so szé|énmégémeliÜko

tovób-

bitót élfed6 |oPot o me||ékélióblo
szelint és léVe$zÜk o2 ö|résIoPró|

-

viszoto|iuk o toJó|opot

33

|9. vARMs c|xK-cA|(K örÍÉssE!

::.!etr!zt

A 65 .. 1($ oE'. !Éííóg.P.k..'t|.!k .!rFt.íúhu..&óh.!; hond' .|tl-coll olr.' l..pag!'. i' o||G|moík. cik!-cokl o|l..6tkor k.lík.ti&,

omilo. o l0 Í099ó|.9..

'ot9ís. tivu| o|dolmot!óí |r v!g.z. A ctll.
.cotl óilét !.ét.'t.g.t oz
A kor n.g|.|.|. b..l|ítóíw| l.h.t f.o6i'tF

o.ni o

..

5 ftn lötorr (3:l. .bío).

34. óbrc

íé|.h.|yzetb.

'b.don

^

kort ng||d.o

ó||íi9|' o lú aán v.g€z

.$/'..N hlroköh.Í tool,nl.

o|do|morgúrr

ú l|y.n

Ar A lorml d tdb|ón t.vó o.tó| 5.|9 íoko:otokrc vo|ó mé9f.|6|E
é||í.
lóívo| l.h.l.r. vd||l o kivótt| ci|&.colk o|t.3
vtg..r..
A ciklr - <ol& ólt.' noi|hd|i' *éle!ígól' n.|y ''.|!$.géo.t
lb. 5
oz A ro.'tt'i,
nol or
6tó ót|ítdJ4vot .riul .|. A r.v.| i.|ó|r
|(or (33.
'2ónÉ
.b.o) q '.'t
.ikk.€okl ..nd!z.. b.ó||íEó.o 9o|9d|. A ! tor lÉ.o.n lo|r'r34

i.|.kk.|

(D - o rü bó|oldo|i !..|iö h.|Fétbs t.n,
cD . o tÚ kózéP.n rcn,
o - o lü iobbo|do|i t..|ó h.lr:!lb.n von.

33. ó5'o
Ho oz

é||í|horó: .'ek o hé|yz€lek o tób|ón 3P€.b|n

o korílok Lö2éP.o (3,to óbÉ) h.|Í..'b.
wtó ó|líÉíl{|o l!'Úlóto& o cikl-.okl d|l& l.ng.lyéh.z vi.zonyilw
tzimmeÍ|ku9n he|ycz*ednek eI. Bo|o|doli & iobboldo|i h€|yz.lb. w|ó

A 3+e'

óbí{bót

kit!.ik,

hógy

ó||í|úso|. @té6 (3aö és c óbrc)

6 tuizúó3ok o cikk.cól| ó|r'r horó'o-

ló boIo|doIi i||erve lobboldoli vorc|qk úent.n he|)',€:t€dnék .l. Ebb.n
qz .'etb.n o cikk-cokk ö|'& 3.éle5'é9é|}.tóroló kormk o nul|óro vo|ó
ó||íróívo| .gy'zeó hÚ.okóh8 loP!í]<, mely o bo|o|.lo|i il|ctvcc iot$'
old6|i vom| fr.nrén k€lerlézik.

r[A cikk.€ük!

Ü|.é! lzólBségének oz

A

korro| rtJnénő szobó|yo:óto

és o
cikk.cokk ler'ds:e. B koÍo| Wló
óió|líMlo o géP mÜködésé közben
is
léhet.égs.Az A & B korok hoz:óé*ó
ól|írdsóvo| iz lzo|d|yozGów|
léh€r8vé VóIik kU|ónbÖzó ninldiÚ
dí3zírő voiErok ké.zíré.é(35.
ób.o).
A.géP ólló.o közben, ho o iü
oz onylgbcn Wn, o: A é
B ko.o| !ed||íó!ó. .ffi Eohód vóhozrorni.
A kolok ó|IíMdr o tü fe|ó hollPontbon
dI|ó: helletf (o t.] oz onyog lelett
von] végézhétiuk'hEr ellen]év]:
(ezo
Betben o tü e|gölbtJ|het wgy
ett6rh€|.

Eg}.szerÚ

nomól hulok;ltés5e| tödén8 Wrrds eseÍénoz

o n!|ióm ól|íiiuk (iobbo|doli íéljBhelyzg|), o

B

lyzethe dl|íti'Jk.

A ko (33. óbE)

kor| Pédig kiJzéphe.

Ho$zontoíó egyszérü hulokölté$el rö.tén.j !oÍó' eletén oiJn|dtos g.Úbölyi lyukkol el|ótott iÜIMezt volomint keskeny kivógó'il i/oíióíolPot

&

kulónlegeg ke|mefovdbbÍót olkolho.ni.

oni

iobb minősé!Ú 4lté,i

VoÍótém*, nyomótolP és ío9Ó' ké|herovóbbíró olko|mozao egy:zerü
vglró5hoz.ogyon e|ónyó,, fó|eg vékony onyogok vordsónél. Figyeifef
ke|l Íoldíoni oÍo, hogv egylzelu €Í.ó3nó| votló|oP é! nyom.|o|P ho52-

+=€F
+=€F 3
-

é=€F

20. VARMS EGYszRÜ HURoKÖLTÉ5SIL

nd|oio eleténs€E o2
l€nkezó

zt.

I=

A

A kÚr,

5em

6 B kor he'yzétér ne Vdlrozio.3'k. E|-

setben o 9éP beindítd$kor o tö e|ft'rik'

.q cÉp nlszNÁnrÁr ÉntNro ÁlrlrÁNos

Észnevírlrx

o gépei m;gféleláen e|6ké9í|iuk. Az olóbbi
élzrevéré|ek.élio? hogy o 9éP |^dlznóloto közben fe|méru|ó plob|énó.
ko} élkéJ|iuk' E:en Ufolírósok beiorróso hozzóióru| Ü hely$ vorrds vé9-

35. ó5E
Figyelr.Ét keli foÍ.]ífunioro,
hogy ü cikk.cdkk vorróshoz
olyon nyorrró.
íolFÉtés voÍóiémezt olkolmozzunk
oelyek

s2él* rü|y0kkol vorrck €l-

==s

A cikk.ek|{.!zéléségéfo wÍo.dó
onyog w'?óg!dgóÉ*

és Bérevségén.t
Vékohy, hoilékony onyogokqt
k.slény
' :*:'lziooi.
];:,"]-:':".::
c|kk..okl'
ó|lésél
ke|i voÍni, o úío9é3 héÍ
?v onFgo*ho. Pedig 3zél..
cikk.cokk 6lr&} o|kr|mozunk.

voilÚ3 medke'zdése e|ort

zéséhezvo|omini o 9éP hosznó|óidnok elégederhégékezi

o/o rÚ hegfe|é|ó hegvólo3zróso o szdbólyös vorrós egyik fonro5 léltélele'
b/o vorús negkezdésé e|ött eIlenöíizni kel|, hogy o tÜ he|yesen lelt-e
sut."ty.'u". rtt"na.i'n;

t.é|| o fe|sószó|

vezetésétis' vo|oninr mindkét

& oz ol3óból kiiövti céÍÉ
.élrc feszítésétke||8cn be kel| d||í-

toni,

./ d ké2ike|eker .9k q volróizemé|y iÉnyóbo szobod e|fo.díroni,
d/d nyóm6t.o|pot cgk o vorrondó onyogm izobod |eengedni' A kelnelovúbbí'óÉéi o w.ló|meÍe leengední n€Í't szobod,
31

d wí|ó,t d vono'dó oD'ogon ke|l negkezdeni A n€tÍ o'on kivUí'
í/ o wrós mogtezdé,é utón o
mégf€|é|óén 34ld|yozhoriÚk
'Ukségnek
o wÍd. eb€.ségéf d P€ddl gyokÍdbbon ttirrénó |en'},qúdvo|'
e/

9/ wíró3 lözbe.

o íom|Éócnylgot

elijfoldu|hoi, hogy o

'ü

hÚzni reÍn *obcd. néÍtkö'ny.-n

é|hoj|ik, eset|€

mó' géPo|kdtéJzekncglribd-

sodó,órÉk'eh.r okozóio.
h/ t'o o vor'é' iiéÓyét vólto2|oni G|.o{iÚk, o géPért€ó|lítiuk, fe|enged.
iÜk.o nyt'D.fo|Fll moid o: onFgor o kivónt i!Únybe e|fodí'iuk.
Ez!'ón leérge.jiup' o nydnólolpq| & o vorólt fo|yroliuk'

i/

kell oro,

o wlló5r o
íe|l8 holtPonrié;]on feiézzlk
'Ü
be. Fe|engédiík o nyffótolpot & á lorlt oyo.Jcl.M'.r5 elhcz:uk
elére (nogvnk fe|é). hogy o céfnc levógús utdn a .Üból 7.8 Jh
hosslÚsógÚ cérm ó||ion ki' ofti c tovéhbi 6.rÉsh!: !?Ü}iéger.
i/ WÍd3 kedGrelor o lzdleaeIó feI:5ij |olÍpontbon ól!io:l. A céÍms:ólsk
Úgye|ni

hcg7

Anyogok iz.|éin€k Ié!oí{!ocÍkk.cokk ó|réir.|

A cikk-cokk ö|téi
révéno rciiosodósr

A

onyogok szé|énéklévofusóE i5 olko|mzhotó 3 .nnck
e|ksrÜ|iÚk.

|.vorrósr ú9y vfuezzÜk oz onyog szélén,hogy

|érkézéiekoro

tí egycet

o cikk-cokk ó|l& k€-

oz oryogor laúrio ót, ozutón P€dig o2 onyog

3zé|éf.

Kél onyog &Eevorróso cikk.cokk ólté$e|

A cikk-cokk

ö|tést onyogok Ö3slevoÍóírc

k o|ko|nozhdfiÚk,

Úgy ohogy

oz o 3ó. óblón ldtha|ó.

kér végétmidoddíg víirzoiorl'iuk' o'níg néhó.y t|rélt'neo végzonk
c
wroÍdó onFg'étégben'

k/ óog/on vékmy szövérék W.ú.6 Berén hegcng€dherő
nyéd hÚzóla o gÉ.ódés .|ke.o|ée végé!r.

oz onyÚg kón-

Figye|ém! A 9éP ól|ó9 ktzbén o íe|ió,szó| f$zíóiénékGovoriór Íe|...
|egésen !d|fo2|.otni nen ao!éd.

22. A C|KK-CAKK ttTÉs sAJÁTossAGAtBót. enroö NÉlÁNy
MÜVELET VÉGzÉsE

A cikk-@kk öhé.r {ivró. okkol

rugo|miobb oz egyízérü h!rckö|réné|- elocr'kut dn)lgok voíÚ!óhoz élönyö,.n o|ko|'r'ozhotiuk. A c;kk-@kk öltés rugo|mliógo lel'er8vé í€3zi o vor.r onFg .zahúz&óút Fz

ö|t& m.$..ré!€ né'|*u|'
38

37. db.o

Az oo/ogo*oi l'gy vezeriok' hogy o rü vó|iokozvo egyszer oz egyik,
óoid o í'ósik onFgof
óf' Mindkét o.yog 3zé|éegryéné|égyeh'
'zório
Vo.ró3 k6zbs o cíkk-co|k rcídszen
B kor o kózéFd hély.
'zoulyozó
39

rr
A

ij..2éwró5Ek.9y tú!i|. módio |órhoró. Eb.
b.n oz .s.|bén o cilk.cok| óltéí ou €yrnó'É h.|yz.lt L.l onFg 3zó.
37.é. óbón *ér onyog

oz .t.lbon
A

cai*..€Íó!

cikt(.coki( óltés.i

A till-clkk öhéí g)ékron h$zíóljól o csi*étn.l ot o.Fg
'u.|.ir.
voló Wrd!óho: i', ó9y ohoEy oz o 38. dbú6 |ó*Éró. L.ghély.tcbb,

'

o

'.|hó|tó'

\on4óvo| .gyid.|ú|.g o' o.)Fg

(3. óho) korÉk t6'éFó ól|ó*.n k.|l

3zo|6ddí& Y{íóso

.'

'..|é

it |.!.oriul.

lcnt|i..

fo|to| |ovító.é .ikk..o!k

!l|.s.l

t(t,|!íí.|.ltokodólk |oví|ódhot, foho:óthoz íb. o cikk-.okk 6h.' .|&

o'tr.n ollo|óothdrÚ.
A Eokoddlok |ovíró$ ozon o|oPElk,
.Gr*L ó|ré!| !ép.zon| lE'od|óon' nin|

hogy

o ltotqdól ho!r.ób.n Gill-

o6ild !á

éí}o9É.Ú.Ual

.'.a..

o Ío|'ozór i.' A ctl|.-coll ö|l.r. .tt.oí o ío|r lor.
'árl.nil
tÚÍí! .'!..r.. l.pdtt*, ohogy ot ..o. ób.óí ld*.'á. A Ü koí (30..tÍo}
ló'.p.ó h.|F.rb.n |.ry.n.

tlo'on|óon

38. óbrc

39. abrc

ho d2 on)rg 32él.t ot öké! !zé|.$ég.n.]<n€í.|.|..n

o|ólEiriuk. Vo'.

ú3 kózbcí o B korno! o koz.Fö ó||ó'!on k.|| |.nni.'
A Í.lhoiton on}r$z.| kiké5zítolévoí.lociLt.co|k öhé!|
Az cöyog Í.|}Ei.oit tzélének cikl.cokk Ült&3.| tórténó

3'. db.o óUrolio' A'
40

öhé5r o hclbi'orr tzé| horrxlon

|.\É.tóílo
k.pc:or. Ebro

40. db.o
Dít.ír6 íorúdk, oP|ikdciók rdvo.ídlo o! onyogÍo
A Gikk.cokk ólté3 olko|íb'ótó!.l ko|önbdtó riílóiÚ dítzíló oPlikó.iókol
Yo.ílÉtunkot onyogío (4l. ólío). A dvo'Ío.dó onyqg l:él. n.ntén.t

4l

n'
oz o|okióiok megféIe|{Éncik!.cokk
ben

i'

öióf,|otoJ

w'.ítl léP€zonk.

o B kort kózéP h.|yz!tb. ó|líron|.

Ebb.n oz

...F

o b.*ég.rt .zt n.9 k.|| hózni (€..||.9 o k.r c&E v..
9ér}. Aión|or6 o 3zeg.ndo onFg tzéIéik|3r. f€lhoil.lni é3 o nyomóto|P

k.r ö|r..

Urón

f.llEiró r.j:éh.E lóíyí|onl.

23. szöVEÍEK szÉtÉNa(GÉP| BEszEGÉsE
5.öv6t.l né|én.kgéP bézegé!. 3pec'ó|ir nyc!óto|Pól.
o|kol.íozó.d!'€|
r 1b .' 42t ó&o rzdint }őrténik. A sz.gé.hez
réf'd.z66ítÚr nymóiolPol o norEól nymótolp helyerc *ere|itrk.

43. óbrc

A íymóio|Po|okio

von kikéPe.ve, hogy nunko közb€í o
'by
qöyog'zegély' veze|3e. 42
'zegé,r.
onFgmk o nydÍóro|p fethoíróióho
'lónt
wló kömy.lb v*.té'évégelr oz onFg e|eÍá
kisé f.rdéfe ke|| t€vógni.
A félhoiE3on ke|.tkezö ólté. |ehet .gyizelü hurokólr&
vog), p.dig cikk..okk öltés. A !:égé!hézvékohy
wgy kóz€ÍÉs E!'o9tó9ó on}.ogo& q|.
ko|m9k. omé|yek ió| e|r.ndezódn€t< o nymó'jolP
fel|Eiróióhon. A b.€egetl ué| könnyébb tovóbbíló$ ádelében'
wr.ó5 k.2dél€ko.

oz e|!8

42

A cikk.cokk ó|r.r 3€9íl!.9.Vel o b$z€é, lgy sPecid|is foitdiót. az U.
n. kogy|ó.zégé.r i! kérir.ni |éhét(a3. ób.o). A íel'ö6zó|mk négf€|..
t&n mgyobb f..zít&r odunk, midlro| oz onyog 9éleíoz egy.' óItés.k
o|ko|iúvo| meghó:ód..k. A kelo|k.zérr vo.tof o|okio o kogy|óí. 4lé.
A kogy|ó4!€é|y.'é ktjtÜ*k.n olko|m3 é. holólc Puh. *ly.nónyÚgok
3z€9é|y.z6éné|. ||ycn a.rbm nogyobb cíkk-cokk 3zól$é9.t é3 hos'.obb
ó|r&€k.t

|el| ó|ko|Í'ozn|.
43

Nogyobb 9zómÚ Wnói vé9zé9e e9erén o 48.03 óbún ldthotó vézetöt
ke|| o|ko|mozni. A vézelö befogó té5zéA o nyonóro|Pon lévő nyí|ósho

wn he|yézvé, é, o 8 clovorcl von meglzorírvo A vorc|zó vézeró ré.
'
3zének tüté'| vo|ó tóvo|sógót o 9:Uk5é9nek negf€lelij€n
ó||ítiuk be. Ho
o voNlzót Pl. oz e|6zólé9 végzeri vodó3on Vezelil'k/ okkot o kéf vo.Étközótti túvo|sóg oz onFg tclie' h4szdbon églorfio |e!z.

he|yelzUk o tÜ o|ó' hogy o rzövet

o VdÍólemezen |egyen. Az

egylzérÜ

hím2é'vogy íoPPoIói Ú9y ródénik, hogy hem hognó|Unk semmifé|é nyo.íóro|Pof (49. d6ro).

A

géPel meghditilk é' o feszítökelelel o kife.zí-

|ett onyoggEl egyutt e|nozgofiÚk o tuhöz Vogonyítvo

mk vogy o

sroPPo|ondó

o

hímzé5 mintóió.

rélz formóiónok megfe|e|.jen, A feszítókere' e|-

mozdífóso csok okkÚ tólt6nhef, |!oo rü nincs oz onyogbon, méri e|-

|énkeá Betben o ttj e|tölik.

rl,

riirr

4a. óbí!

%. HiMzÉs Ésstoppoús
Hímzé'w9y stoPPo|ds meg!ézdéséelórt kíkoPcsoliut o fogo, ke|nete
vóbbítól, oni leheiövé teszi qz onyóg |eBzé' gelinti irónyho W|ó e|úezgoró,ót (kézi|eg)

o

hímzésnintdiómk

fofi'óiómk'negfe|elóen.

A

3zővélet. egyéb onyogof kolönlegs f8zító&€r.rle

A
helyezzok, onely

BuÉn o2 onFgot feszíti ki. honen Ngy médékb€n hegkönD/Íti
oz on}vgmk o iÜhó. vi'odyított mozgEtó!ót is. A Ie'zírókeretel Ú9y
nem

46

50. óbro

wlonin. o stoPPolo.dó rélz

ltoPPo|ó3t Úgy végézzuk.hogy e|8íz6r o |yuk telie! fe|o|er& é9y-

óólhoz Élhuzomr3 Wrrósokko| f€diuk

bé, moid eÍe mé.ó|ége3 nóny&

vodsokof. A tú olyon rdvolsógbon ke|| hogy ótszúio oz onyogpt o lyok 3zé|éró|, hogy o sroPPo|ós ke||óen erós |egyen
végzUnk PorhU7ohoi

i

(kb' 0,5 .n-re o lyuk szélét6|i.Bo o lyvk lzéle tÚI 9yen9é ftikoPoit),
cá|szeró onmk megerösítose, omit ! lylk 3zélének oPÍó, el&íió ö|téék
el|óió'óVdl élon| e|.

A
li

kolönleges nyffútolP holzndlo}o mgynértékbénd'egkónnyíi o hím.

zési é3 o íoPPolóí (50. óblq)' Ezr o nymó}o|pof o re.de! nymóio|p
hélyérésele|iok. Mu'kq közb€n o nyffióioIp oz on}tgor oz ölt& hé|yéó |e5zolílio é5 o t|'hek oz onyogbcF ,o|ó tol'ózkodó9 ideién mégo.
kadé|yozzo dz on'og elEozduló!ói.

A géPi híhzé5 és stoPpolós

bizonyos

gFkor|ofol igéíyel s ezen mÚvéIeleket o géP megfelélően .s6kkentett
fodU |orszóno nél|err végez2ijk
"

27. GÉPVARRÁS FÉINYoMóTALP

A Eón lze

<ezete leheióvé

i$zi oz

öitálnek q ciPzólhoz Yo|ó megíe.

le|ó közé|ségél. Fé|hyo.dóld|P és vonalzó olk'lhouóúvoI z,inólo!

dí.

wrúsóhoz i! c|Lolmozhotó, omi dz 52" dhún ióihotó. Az on}tgoi(

'zí|ő
elozet* összevollls tón c.zsinórr c |ét ontlg kőzé he|yezzuk o votós
mentén. Vorrós köuben iobboidoi|ó|o voful'ó, bo|Tldal|ó| Pedi9 r lélnyÚóto|P lioíÍioo
"sixórf.

28. GoMBLYUK GÉPl KIVARRÁSA

Gffblyuk kiwrró,óho! oz 53t! óblcn

|dtholó k!lönIegei nyomótoIPot

Figyelem!

A

lrrlrulzÁsÁvlr

goínblyokol csok Ü kivoÍós utón

vdsi!k r.l.

ciPzd.ok voÍd'ó':oz é9y'2óno9 nymótolPot (Úgy.evezeit félnyomótolPol)
olkolmozunk (51. dbrc).

A gorbIyuk k]vóíóúndk nen€te:
o/oz ö|té. ho$zúsógót d nu||óhoz
közé| e,ó é|tékresaabé|yozzuk,

b/o

ó bo]o|dojÍo dIlítjlk vog),is
o 33. ób.ón o D kort bo|o|doli
|Ü

he|yz.tbe ó||ítiuk,

c/ oz ólté5 5zé|e$é9ét02

A

koÍo|

(33. dbrcl ó|lftiuk be o kivÓr
úndó gmblyuk o|do|széle$égé.ék
negfé|e{&n é! o kivónt ho$zÚ'lgóbon kivotriUk, ogyelvé o.É,

53. óbrc

hogy

o iij oz onyog

iobbo|dolón

norcdioh (54o. óbro),

5l.
4a

d/
ób|o

52. ó5@

rz

o^yogot

o tü kólÜ| ]8oo.bon é|mozgotilk -ekkor o

|yuk

kófllvoÍt

része q nyomóid|P e|öi1von (54b. óbrc),

49

f/ o cikk.cokk

ö|té' széle$égéto gmb|),Uk ndsik o|dolo szé|e$égének

megfele|óen bed||ÍiUk és |evoi.iuk. A vorós befejezé,ekof

o iÚn.k
oz onFg bololdo|ón vogy Pedigd fekó ho|iPontbon k€|| ]eniie
(54c óbo).

g/o cíkk-cokk

ö|té5 5zé|e$égéto gombIyuk re]ies s2é|ességéÍe
ó||ítiuk

és néhdny tü'zúrós{| o gomblyuk rds'k végétis |evoÍiuk (54d óhío),
h/ e.Utón oz onyogot kive$zÜk

54. óbro
]endkereke|

bon dlIjon.

e|íordíi!ko|yon mérfékben,hogy o ll]

A cikk-cokk

nyomórolP oIó| és o VorócéÍnót

el.

vógvo, o gffb|yÚkoi óvorosrn fe|vógiuk (55. óbro).

dbcal
e/o

o

ö|té5i

o

29. GoMBoK GÉP|FELVARRÁSÁ
fe]5ó holtPont-

Iegnogyobb szé|e$égreó||í|iuk és

néhdny ö|iésse| o gonblyuk Végét|evotriuk, ugye|ve

dlrc/ hogy o
iü oz on}og bol szé|énrcgy Pedig oz onyog te|ett |egyén o voÍó!
befeiezésekor (54c óbro),

Gúbok fe|voÍóso o 'ltgcznik.'4ó5

é5 4óó

oszt. géPeken sPe.idjis nyo-

mótolP o|ko|nozósd é5 kikoPcsoIt keImetovóbsíió mellelt történik (5ó'

A

}Üf bolr|doli heIyzetbe

o||íiuk (o 33.

óbrón |ótho}ó 8 kor bolo|do|i he|yzetbe

Á gmbot

o nyomóto|P
o|ó, hÖgy Ó gmb|yukok o nyomdto|P oló
kero|ienek. A lÜ munko közben é|ő5zöI
Úgy he|yezzuk

o gofob bolo|do|dn ievd |yuk kőzePébe szÚr.
EzUfón o meghoitókeleket (kézikereke})
óvotosn e|fodíliuk ú9y, hogy o fÚ o

gomb

o cikk.€okk
szé|e$égétszobdiyozó kort (A 33. ób.o)
beó||ítiuk o iohbo|doli gmb|yukhoz. Ily
módon o tű o iobbo|doli gomb|ylkol
feIe}t heIyezkédiék, e|, moíd

szÚrio

55.
50

ót. A

ö|té$el

gombokol í€ndszelint ó-12

voÍilk fel. A

fe]voÍós befeiezése

óbtro

51

ré]ióbél Tz

A koÍi (33'

óbro] T nU]|ólo ÚlIiIi!k (o rv o goói] bolo|do|;

iyilóúbon voh] é. néhóny ero9ilo rj|tést VégzÜnk o gmb bo|oldoli nyi.

3l. A

Mikánr oz 56. dbÍ6n lórhoró, oz

c
30. A GEP ViLAGI]C BERENDEZESE
aó5

o5:''

VoÜógéP Vilógító be.endezése és o 4óó

62l. vi-

A

V|l]ony|örre

szén voh elhelyezve.

A

A 157. cbro) o mel|só íedöime: belsö ra-

me|lsö fedó|€mez

íélÍehdilósóvol hozzófélbe.

oz ízzóiénPdhoz (pi. vil|onykijíe cse.éné|)A B koPcb|ó (57.
o 9éP úel],éi.'sbo|ioli 9éP1effezén koPof| e|belyezéí.
tÜnk

eIektromos belendez&

l|;o5zt' szigete|é'5el készijIt é

íölde|ést. ÜzerszÜnet jdgién o géPef o hólózorb|

A vi|ógító

be|endézé5t r hd|óz.fbó|

"oló

kiólló

E

lög'íti o

géPf€i

v€zei8höz.

o motor iólBóióró| o géPfsi meghoiró k€rekére oz F ,zíi
vi3zi ót. A szíi f€!z6!égét o motormk o nolÚto óbon voló eho|ó3ów|
vogy P€dig o géPféikió|ló vezeriiiénék ho|yzelvóltoztotósóvol szoM|y-

A

l'oiróér6r

A góP vilógító b.rsdczé.ét o G vézétékkoP.solio o motorhoz.
A Botor H dugóhwé|yé oz €lckrrm6 betéidez.5€knok o Mlózolhoz

58..bÉ

57, ób.o

Au

óbrc)

A

I

vil|onymoro. két B cadwrrc| W.n o

nororrorróhoz rcazírve. A motortortótt két D clovor

hótsó íészén|€v8

|dgíó és hoitó be.e.dezése 220V vól}óóldmó vogy egyenórcnÚ hóló2ot.
5oz olkciÍB:hotT. A í..gvilcaítóshoz 20 W 220V sz!(ohyzórcs ég.i&éi
hoszídiÚnk.

VARRoGEP ELÉKTRoMos HAJ]oBERENoEZE5E

ki

kél|

kikoPcsolói elöit

szobod. Eu vonqtl.ozik o voÍógéP többi lzerkezeié'e is.

tolréoó b€kötéír !É |.nint o f odllobzohó|yoz6 clotlokozóiót'zo|gd|io.

Az ö!'zekórB vezgr.k .gyik vége J sar'd.dugóvo| von .|ldrvo (nc|y.r
d }t dugó|l'elybe ke|| he|yeznl), o mó!ík végc p€dig kér bo.úndugów| von .l|ótvo, me|yek kÚzu| o K b.ÍúIdugóvo| oz L
'Údolor,zobó|y-

nff loriozmk o

9éP íe]*ele|é!éhéz,le o:ckol

ozór c9t|okozio.il.lk, oz M banóndÜgó Pédig o: e|ekrromc berénde26e.

A

kéi k.ni bé o hó|ózotbo.

kÜ|ön meg |éhérvóíro|ni. ho mégié.Ulnek vogy Pedig ho

A fulóz.lhoi

'ordu|otlzófi

szobd|yozóidhoz W|ó kdPcsoló3 lldn

nyffóg@bict ióbbol lenymiuk

r

s

ezó|tol o géPer bei.dítiuk.

sébe$égétlóbnyomós9l''zobó|yözzuk:

o vo*ós gyor$sógdt el.i-

s2obó|yozó

A voÍós

é5 o

3ebb |óbny@ósso l Íokozzuk.

A

géP béindítdíioégkónnyíi, ho o kézikerékét(lendk€reket)

o vot.ó

szffiély hdÍydbo d vo.ró3 megkezdélekoÍ kis3é élfodí'iuk. Vor6' idéie
o|ott o fodulotlzón 3zobó|yozó' o Íö|dón he|yezzok e| Úgy, hogy oz o
rc.ló eemé|y léíélé
könnyen elérhetii he|yzetben legyer.

32. CSEREALKATRESZEK

A

'.tucznik'' 4ó5 é' 4óó

ogt.

o

9ép rerdes

ho3znóloi kö2bén élkoPmk.

A

Íe|szere|ésíinténcaelélh€lö.

33. A GEP MUKoDEsE KÖZBEN FELMERÜLo HIBAK oKAI

A wrógéP hoínólot
hclznóloi

ill.

kózben hélytelen kezelés vogy ner free|e|e|ö

koÍbonlo

ó3

köve'kezlében elöfordu|hot o|yon eset, hogy

o 9éP olko|ml|onnó vó|il o 3zoLó|/gzelü uzeme|leléyP.
Az o|óbbi kinutotd!, mé|yo 9éP hibós mu.kóiónok okoit torioimrzzo,
megkonnyíi o géP früköd&e közben fe|frelÜ|6 ozehzÓVolok okoinok
felí€désér r o.ok ozonrc| kikÚ.zöbö|6ét'

A

vorógéPek oz o|koh6z6k cselélherii!é-

géve| késui.l|nek.

A

lodó

sétén)cs€r€olkorré!.r

kopcsolódós

Íe|3olo|l ólkotíe'2ek

9éP ninden olkotlészé wgy minden lészégysége(ó|kéP€z.

9éP nehezen iót:
o/ a hoit&zii ú| Íe'z€s,

b/o
c/o

géP he|yi€|én oloio,ó$. o, o|oi béo|wdl vogy b$ÜrÜsijdöti,
cérfufe|tékelö (o.sózó) ninca kikoPcolvq. omi voÍós kózben fe|es-

|égeJ e||enólló't okoz,

KU|önö*n

.E.é|hériik:

- o méghoitó€yott3s olkorrészéi,
- o tüúd,
- o fogos ké|merovóbbító,

.

.zí|íé.2í16olkotí$zéi,

-o

.
54

cepdgyp.@ lyck,

$or|okozóG|.n.k

.

d,/

vogy

o

ldbhoitó ketékétú| erö3en ö3szé

é/o 9éP e|ég'e|en o|oi@ó$,

"on

y".íwo'

f/ o cérm békodós o huro&Í€ó 3zerkezetéb€'

A géP |eó|lósd voíó3 kózben:
o/o hoitókéÍékfoígGo €||énére o géP.ézékneft

.nuki'dnek. ||yen esei

okkor fordu| e|ó. ho o gép fótenge|ye ninc' ió| bekoPcsolvo,
b/o hóitószii tÚ| |ozo.

A
..owlo'<, onÉk 5rb'

o hoitóP€dó|

fel,öszó| 3zokodóso:

d/ d

ri

Ío|dílvo Vo:n o rüllJdbo rög:ífve o hulokfogóhoz viszonyíh/o,

b/o felc&zó|

h€ly'e|enÜl

von v€zerve

c

sPulniró|

o liifokdbo,
55

./ é fe|söÁzó,,hÚzóso lÚl mg7'
d/ o rl séíü|l(Pl. 96.be vogy tomF),.
é/o hllokíogó é|e jérijl',
f,/ o wró|emezen |év6 nyíld' sérU|i,
g,/
i[ é' . .é.rc 3zómónok hé|yte|en megvó|o9zr&o.
"
h/ rc$z o cérnr min&égé,helyenként vékbnyobb wgi. vqltogÉbb. . ].
i/ o géPel okkor indíiortlk be, onikor o szólmelö 1"!"':l' : l"l:ó'. .
holrponrbon,

i/ r .é,N o. $sótortó caóPidrc lekérédett,
k/ 6 céí|ro hurokfogóbo dkodr.
lr

e/6 cério roE nih&égÜ.
Í/ o nyoníro|P helyie|€n szolírd$ oz onyogon|
g/o fels&zo| éá oz o|!ócérno he|yre|en fe5z$sége,

A

o céínohelle|én béfijzése oz osótokbon,
d/ o voÍólemezen |évö nyí|ós ré'U|t,
e/ oz osórok lugóióúk éle hibós.
f/ o cérrc egyenetIen fe|re&éréie;z oÍsón.
c,/

hú2ó9 vonóí |.özben: o gölbe lij

te|só,zó| neB húzlo oz o|3ó*ó|otl

o/o lij o

hdokfogó éléhezvilzonyírvo foÍdírvo!,oí beérii,ítve,

b/nó3 lendszgij tÜ h6znó|oto. min| omilyen o ho'nó|oii UrGító'bon

c/o
d/o

TÜtórés:

o

fÜ|emezze| érin'lezve

o/o ke|.e

tÚ górbe (eIhollott)'

r/o

tÜ tÚl vékony,

oz oísó!ok *obó|lo|o; behélye.é;o hurckfogó 9gkezerébe;
.oni
.o
Áio* tÜ
e/o nyonótotPrÉk o .údön voló he]yleie. fe|e,&ílese,

Í/ ö

Íé]sAszó| fesze$ége iú| nogy. omj o tÜ elgörbÚÍését okozzo| '

9/o

ti},ua es

o hvrokfogó szerkezetének egynóshoz vi5zonyírdr h€lyte.

|eszorítóso nen megfe|elö.

fo9o5 kelnelovdbbító nunkofe|Ülete nem

|fiez lzintie

d/

nyTmótoIPhoz Útkózik,

o tÜrúdhoz vi.zonyítw e|hozdult,
iürÚd he|rzere o hlrokfogóhoz Viszonyíivo *obó|ytolon.

hÚrókíogó ó|ló!a:

A szóvet heIyrelen iovóbbíró$:

e|'óiik'

y'o

rÜnldbon

ú| Íesze',

b/ lo33z nin&égü cérm,

b/o

.

o rü e|égr.len .ö9zit6se;
tÜ fordíl,oE h€|rzetÜ tögzíl$Já h;rckfogó é|éher vilzo.yítvo,
tü hibós (Pl. gö'be wgy tmPo),
d/ o t]j és a céÍrÉhé|yr€len megvó |oi:ióo.vorroidó onyoghoz viszo-

o/o
b/o
c/o

h/oz osóbon o célno hé|yreléno| von befÜzve.
i/ o fe|3&zól hely'elén v€zeféiéo! oró.ól o tüÍokdbo.

Az ol'ó,zó| 3zokodó$l
d/ d .6ú

szobó |yto |on 6|16:

o

hegfele|öén o iü-

fö|é,

c/ o szövetldóbbíló

A

óll ki

lz€tkezer 5zo&|ytqlon fiükrdése.

kelmelovóbbitónem Ío|io o *óvétetl

o/oz ó|té' hós*Úsógóíqk *obólyozóiT ninc' ó|d||ifvo o

nu||o helyzet-

bill,
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