ET-KASUTUSJUHEND:

„Vuuginoa komplekt“

Täname Teid selle spetsiaalse lõiketööriistakomplekti soetamisega meile osutatud usalduse eest.
Tootega on võimalik eemaldada vuukidest või siledalt aluspinnalt defektseid või hallitanud
elastseid tihendusaineid nagu näiteks silikoon, akrüül, polüuretaan või MS-polümeer. Enne
lõiketööde alustamist tuleks alati ettevaatlikult testida, kas aluspinnal esineb kraapsude
tekkimise tendentsi. Palun kasutage tundlike pealispindade puhul elastsete vuugitäiteainete
eemaldamiseks üksnes spetsiaaladaptereid B-1, B-2.2 ja B-3.
TÄHTIS: Kindla kinnituse tagamiseks tuleb noaadapter/otsakud alati L-kujuliste
fiksaatorkorkidega (I-1) TWIN-TOOL noa käepidemele kinnitada. Ainult siis tohib lõiketööriista
vuugitäiteainete eemaldamiseks kasutada. Lõiketööriist toimib põhimõtteliselt mõlemas suunas.
Lõiketööriista saab juhtida nii, et torkate sobiva lõikeotsaku soovitud kohas tihendusainega
kaetud vuuki ning teete lükkavaid või tõmbavaid liigutusi (I-1). V-teraga B-2.2 saab õhemaid
vuuke vahetult välja lõigata. Vuugi suurema ristlõike (I-2-3) puhul saab selle mõlemad küljed
noaotsakutega B-1 või B-3 järjest sisse lõigata. Palun kaapige siis jämedamad tihendusainejäägid
adapteritega B-1 või B-3 maha.
JUHIS: Kõik kujutatud metallteradega noaadapterid/otsakud nagu (I-4-5-6-7) näitavad tasulisi
ERITARVIKUID. Neid tohib kasutada üksnes vähetundliku aluspinna puhul. Robustse aluspinna
puhul sobib adapteri B-5 terav roostevabast terasest tera ideaalselt elastse vuugitäiteaine (I-4)
väljalõikamiseks. V-tera B-4 sobib optimaalselt tihendus- ja paisumisvuukide (I-5) jaoks. Ka
mördivuuke (I-6) saab tänu adapteri B-6 tsingitud ja jämeteraliselt volframkarbiidiga pinnatud
spetsiaalterale probleemivabalt välja kraapida. Vajadusel saab metallteri B5+B6 püsivalt
monteeritud noaadapteril ka välja vahetada. Palun lükake selleks hoideklamber (I-7) näidatud
viisil ettevaatlikult ette, paigaldage uus metalltera ja lükake seejärel hoideklamber tera
fikseerimiseks uuesti lõpuni taha. Vihjeid, infot ja varuosi leiate tootja leheküljelt aadressil:
www.twin-tool.de
Ohujuhis: Palun järgige kõigil töödel vastavate kutseühingute erialaseid reegleid, tihendusaine
tootjate andmeid, DIN-/Euro-normide nõudeid või muid riigis kehtivaid määrusi ja eeskirju. Me ei
vastuta asjatundmatust teostusest ja/või käsitsemisest põhjustatud kahjude eest! Kõik tööriista
detailid sh säilituskarp on 100 % taaskäitluskõlblikud ja keskkonnasõbralikud. Adapteri lõiketerad
on osaliselt teravate otstega, väga teravad ja seetõttu ohtlikud - seega pole absoluutselt tegu
laste mänguasjaga! Asjatundmatu kasutamise ja lohakuse tagajärgede eest tootja EI VASTUTA!
Muidu kehtib 3-aastane tootjagarantii alates ostukuupäevast! Sellest on välistatud kuluosad!
Palun säilitage kõiki lõikeriistu võimaliku vigastusohu tõttu alati absoluutselt ligipääsmatus ja
kindlaks kohas ning hoidke neid tingimata lastest ning loomadest eemal!
Tootja kontaktandmed: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, e-post: info@ktools.de
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