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  "لفجواتل"طقم سكاكين                               :عربي- دليل اإلستعمال

منع إزالة مواد  ميكن بواسطة هذا الطقم لتقطيع.لاخلاص املتكون من أدوات  طقملاهذا ـالقيمة من خالل إقتنائكم لشكرا جزيال لثقتكم 

، ومن بني هذه املواد اللينة السيليكون،  الطبقات السفليةأو من  الفجوات (الوصالت)اللينة واليت تكون معيوبة أو متعفنة من التسرب 

اخلربشة. إىل أن جتربوا حبذر إن كانت الطبقة السفلية متيل  بأعمال التقطيعقبل البدء جيب البوليمر ام اس.  ، البويل يوريثان أواألكريليك

من أجل إزالة مواد حشو    B-3و     B-1    ،B-2.2  املوفق اخلاصحساسة فرجاء أن تستعملوا فقط إذا كانت الطبقة الفوقية 

  .اللينة الفجوات

قبض سكني مفوق    (I-1)أغطية التثبيت مع بإحكام  السكاكنيووصالت جيب دوما تثبيت موفقات ن إنسداد آممن أجل  م:ـهـم

. عملية التقطيع ممكنة الفجواتحشو  من أجل إزالة موادجيوز يف هذه احلالة فقط إستعمال أداة التقطيع  .TWIN-TOOLتوين تول  

 التقطيع املناسبةمع املواد السادة بإستعمال وصلة الفجوة أن خترموا ميكنكم ميكن توجيه أداة التقطيع حبيث  أساسا يف كال اإلجتاهني. 

القيام   V  B-2.2وع  ميكن بواسطة الشفرة من ن . (I-1)  دفع أو سحبالقيام حبركة  وهذا يف أي مكان ترغبون فيه وميكنكم أيضا

الفجوات أشعة تقطيع ه احلالة فيمكن يف هذ  (I-2-3)للفجوات أقوى  مقاطع عريضة يف حاالت. رقةكثر الفجوات األع يمباشرة بتقط

    B-1وصالت السكني الواحدة بعد األخرى ومن كال اجلانبني بإستعمال  )وصالت(ال

  . B-3أو     B-1 باحلك بإستعمال املوفقات اخلشنةء تقشري بقايا املواد السادة رجا. B-3 أو

ليست  أدوات خاصةتظهر املبينة يف الرسوم  (I-4-5-6-7)وصالت وموفقات السكاكني بالشفرات املعدنية مثال يف   كل  تــنبيـه:

إذا كانت الطبقة ال جيوز إستعمال هذه األدوات اخلاصة إال إذا كانت الطبقة السفلية غري حساسة.  . منفصلتشرتى بشكل مرفقة و 

  Vالشفرة على شكل  . (I-4)اللينة  الفجوات حشو مثالية لتقطيع مواد      B-5السفلية متينة فإن الشفرة احلادة من الفوالذ للموفق 

وإزالتها فجوات املالط ميكن أيضا برد (تقشيط) . (I-5)واملتمددة املتكونة من املواد السادة للفجوات تصلح بشكل مثايل  B-4من نوع 

إستبدال أيضا ميكن عند احلاجة كربيد التنجسنت.  بفضل طبقة    B-6للموفق املطالة بالزنك بإستعمال الشفرة اخلاصة   بسهولة

القيام بدفع     (I-7) املثبت بشكل قار. يرجى هلذا الغرض القيام كما هو موضح يفعلى موفق السكني   B5+B6الشفرات املعدنية 

. حىت وضعه النهائي، تركيب شفرة معدنية جديدة وبعدها بدفع ماسك التثبيت من جديد إىل الوراء إىل األمام ماسك التثبيت حبذر

  www.twin-tool.de   :   جتدون اإلرشادات واملعلومات وقطع الغيار على صفحة الصانع

تعليمات صانع مواد السد، مواصفات اء كل األعمال بالقواعد اخلاصة للحرفة املعنية، برجاء أن تلتزموا أثن تنبيه حول األخطار:

ومقتضيات مقاييس الصناعة األملانية ومقاييس الصناعة األوروبية أو التعليمات والقوانني األخرى اجلاري ا العمل يف البلد. لن يتم 

ميكن إعادة تصنيع كل أجزاء األدوات مبا  !بشكل حريف سليمأو اإلستعمال النامجة عن عدم اإلجناز و/حتمل أية مسؤولية عن األضرار 

إذن فإن األدوات  –ننة وحادة جزئيا وهي بذلك خطرية إن حروف املوفقات مسوهي حمافظة على البيئة.  %100 صندوق احلفظفيها 

بإستثناء ذلك فإن  !أو عن عواقب اإلمهال عن أي إستعمال غري سليم مسؤوليةأية  يتحمل الصانع ال !ليست بالمرة لعبا لألطفال

دائما جبميع إبتداء من تاريخ الشراء. ال تشمل الضمانة األجزاء املعرضة للتلف. رجاء أن حتتفظوا  سنوات 3مدة ـضمانة لالصانع مينح 

  أدوات التقطيع يف مكان آمن ال يصله اآلخرون وأبعدوها عن متناول األطفال واحليوانات. 
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