FI-KÄYTTÖOHJE:

”Saumaveitsisarja”

Kiitos luottamuksestasi, kun päätit hankkia tämän erityisen leikkuutyökalusarjan. Sillä voit
poistaa vioittuneet tai homeiset, joustavat tiivisteaineen, kuten silikonin, akryylin, polyuretaanin
tai MS-polymeerin saumoista tai tasaiselta alustalta. Ennen kuin aloitat leikkaamisen, testaa
ensin varovasti, onko alusta altis naarmuuntumaan. Käytä vain erikoisadapteria B-1, B-2.2 ja B-3
joustavien saumausaineiden poistamiseen aroilta pinnoilta.
TÄRKEÄÄ: Teräadapterit/lisäosat on kiinnitettävä L-mallisella pitimellä (I-1) TWIN-TOOL kahvaan, jotta ne pysyisivät varmasti paikallaan Vain tällöin työkalua saa käyttää
saumausaineiden poistamiseen. Työkalulla voi leikata kumpaankin suuntaan. Paina terä saumaan
haluamaasi kohtaan ja työnnä tai vedä työkalua (I-1). V-terällä B-2.2 voit leikata ohuita saumoja
suoraan. Kun sauma on paksu (I-2-3), leikkaa sivut auki terillä B-1 tai B-3 peräkkäin kummaltakin
puolelta. Kaavi sitten karkeat massajäämät pois adapterilla B-1 tai B-3.
OHJE: Kaikissa teräadaptereita/lisäkappaleita esittävissä kuvissa (I-4-5-6-7) on maksullisia
ERIKOISVARUSTEITA. Niitä saa käyttää vain alustalla, joka ei ole arka. Kun alusta on kestävä,
adapterin B-5 terävä jaloterästerä soveltuu ihanteellisesti joustavien saumausaineiden
leikkaamiseen (I-4). V-terä B-4 soveltuu optimaalisesti tiiviste- ja liikuntasaumoihin (I-5).
Laastisaumoja (I-6) voi raspata adapterin B-6 sinkityllä erikoisterällä, jossa on karkea wolframikarbidipinnoite. Kiinteän teräadapterin metalliterät B5+B6 voidaan vaihtaa tarvittaessa. Työnnä
pidintä varovasti eteenpäin (katso (I-7)), aseta uusi metalliterä paikalleen ja varmista se
työntämällä pidin niin pitkälle taakse kuin se menee. Katso vihjeitä, tietoja ja varaosia
valmistajan sivustosta: www.twin-tool.de
Varoitus: Noudata työskenneltäessä alan omia sääntöjä, saumausaineen valmistajan tietoja,
DIN/Euro-normien vaatimuksia sekä mahdollisia maakohtaisia määräyksiä ja ohjeita.
Virheellisestä työkalun valinnasta ja/tai käsittelystä aiheutuvista vaurioista ei vastata! Kaikki
työkalun osat mukaan luettuna säilytyslaatikko ovat 100 % kierrätyskelpoisia ja ympäristöä
kuormittamattomia. Adapterin leikkuusärmät ovat osittain erittäin teräviä ja siten vaarallisia työkalu ei ole lasten leikkikalu! Valmistaja EI VASTAA virheellisestä käytöstä ei laiminlyöntien
seurauksista! Työkalulla ja osilla on 3 vuoden valmistajan takuu ostopäivästä! Takuu ei koske
kuluvia osia! Leikkuutyökalut voivat loukata, joten säilytä ne aina turvallisessa paikassa,
ehdottomasti poista lasten ja eläinten ulottuvilta! Valmistaja: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D89073 Ulm, Germany, E-Mail: info@k-tools.de
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