CZ-NÁVOD K POUŽITÍ:

„Sada nožů na spáry“

Srdečně Vám děkujeme za důvěru, kterou jste projevili koupí této speciální sady řezných
nástrojů. Pomocí ní lze odstranit vadné nebo plesnivé elastické těsnící materiály jako například
silikon, akryl, polyuretan nebo MS polymer ze spár nebo z hladkého podkladu. Před začátkem
řezání byste měli vždy nejprve opatrně vyzkoušet, zda není podklad případně náchylný na
poškrábání. U citlivých povrchů používejte, prosím, pouze speciální adaptéry B-1, B-2.2 a B-3 pro
odstraňování pružných plniv spár.
DŮLEŽITÉ: Za účelem bezpečného držení musí být nožové adaptéry/nástavce upevněny na
rukojeti nože TWIN-TOOL vždy pomocí fixačních krytek (I-1) ve tvaru L. Teprve poté smí být
řezný nástroj používán k odstraňování plniv spár. Řezání funguje zásadně v obou směrech. Řezný
nástroj lze vést tak, že na požadovaném místě spáry s těsnícím materiálem zapíchnete vhodný
řezný nástavec a provedete posuvný nebo tažný pohyb (I-1). Pomocí ostří ve tvaru V B-2.2 lze
přímo vyříznout tenčí spáry. V případě silnějšího průměru spár (I-2-3) lze postupně oříznout boky
spáry z obou stran pomocí nožových nástavců B-1 nebo B-3. Hrubé zbytky těsnícího materiálu
pak, prosím, seškrábněte pomocí adaptérů B-1 nebo B-3.
UPOZORNĚNÍ: Všechny zobrazené nožové adaptéry/nástavce s kovovým ostřím jako na (I-4-5-67) zobrazují ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, které se přikupuje. Toto příslušenství smí být používáno
pouze na odolném podkladu. V případě robustního podkladu se velmi ostré ostří z ušlechtilé
oceli na adaptéru B-5 ideálně hodí pro vyřezávání elastických plniv spár (I-4). Ostří ve tvaru V B-4
se optimálně hodí pro těsnící a dilatační spáry (I-5). Rovněž maltové spáry (I-6) lze
bezproblémově vyškrábnout pomocí speciálního pozinkovaného ostří na adaptéru B-6 díky
hrubozrnnému wolfram-karbidovému povlaku. Kovová ostří B5+B6 na pevně namontovaném
nožovém adaptéru lze v případě potřeby rovněž vyměnit. Za tímto účelem, prosím, opatrně
vysuňte dopředu upevňovací klip (I-7) tak, jak je zobrazeno, nasaďte nové kovové ostří a za
účelem fixace ostří pak upevňovací klip jednoduše opět zasuňte zcela dozadu až nadoraz. Tipy,
informace a náhradní díly naleznete na stránkách výrobce na: www.twin-tool.de
Upozornění na nebezpečí: Prosím, respektujte při všech pracích odborná pravidla příslušných
profesí, zadání výrobců těsnicích hmot, požadavky norem DIN/Euro nebo ostatních ustanovení a
předpisů typických pro danou zemi. Za škody z důvodu neodborného provedení a/nebo
manipulování se nepřebírá žádná záruka! Všechny části nástrojů včetně úložné bedny jsou 100 %
recyklovatelné a ekologické. Ostří adaptérů jsou zčásti špičatá, velmi ostrá, a proto nebezpečná –
takže se rozhodně nehodí jako hračka pro děti! Za neodborné použití a za následky způsobené
nedbalostí nepřebírá výrobce ŽÁDNOU ZÁRUKU! V ostatních případech poskytuje výrobce
3letou záruku od data nákupu! Toto se netýká rychle opotřebitelných dílů! Prosím, ukládejte
veškeré řezné příslušenství z důvodu případného nebezpečí poranění vždy na absolutně
nepřístupném a bezpečném místě a uchovávejte je, prosím, bezpodmínečně mimo dosah dětí a
zvířat!
Kontakt na výrobce: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, e-mail: info@k-tools.de
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