Μετάφραση από τα Γερµανικά

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ¨Σετ µαχαιριών κοπής αρµών¨
Σας ευχαριστούµε εγκάρδια για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε αγοράζοντας
αυτό το ειδικό σετ εργαλείων κοπής. Με αυτό το σετ µπορεί κανείς να
αποµακρύνει κατεστραµµένα ή µουχλιασµένα, ελαστικά στεγανοποιητικά υλικά
όπως π.χ. σιλικόνες, ακρυλικά, πολυουρεθανικά, τροποποιηµένες σιλικόνες από
αρµούς ή λείες επιφάνειες δαπέδων. Πριν την έναρξη των εργασιών κοπής θα
έπρεπε πάντα πρώτα να εξεταστεί προσεκτικά, εάν το δάπεδο τείνει πιθανόν να
γραντζουνιστεί. Σε ευαίσθητες επιφάνειες παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε µόνο
τους ειδικούς προσαρµογείς Β-1, Β-2.2 και Β-3 για την αφαίρεση εύκαµπτων
υλικών στεγανοποίησης των αρµών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ: Για την ασφαλή στήριξη πρέπει οι προσαρµογείς
µαχαιριών/τα πρόσθετα εξαρτήµατα να σταθεροποιούνται πάντα µε το καπάκι
στερέωσης σχήµατος L (I-1) στη λαβή µαχαιριού TWIN-TOOL. Μόνο τότε
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο κοπής για την αφαίρεση των υλικών
στεγανοποίησης των αρµών. Η διαδικασία κοπής λειτουργεί βασικά σε αµφότερες
τις κατευθύνσεις. Το εργαλείο κοπής µπορείτε να το χειριστείτε έτσι, ώστε
να διατρυπήσετε το στεγανοποιητικό υλικό του αρµού σε κάθε επιθυµητό σηµείο
µε το ταιριαστό πρόσθετο εξάρτηµα κοπής εκτελώντας µία ωθητική ή ελκτική
κίνηση (Ι/1). Με τη λεπίδα σχήµατος V B-2.2 µπορεί κανείς να κόψει και να
αφαιρέσει άµεσα λεπτότερους αρµούς. Σε περίπτωση ισχυρότερης διατοµής αρµών
(Ι-2-3) µπορούν οι πλευρές των αρµών να κοπούν µε τα πρόσθετα εξαρτήµατα
µαχαιριών Β-1 ή Β-3 η µία µετά την άλλη σε αµφότερες τις πλευρές. Τα χοντρά
υπόλοιπα στεγανοποιητικού υλικού αφαιρέστα τα τρίβοντάς τα µε τους
προσαρµογείς Β-1 ή Β-3.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Όλοι οι απεικονιζόµενοι προσαρµογείς µαχαιριών/τα πρόσθετα
εξαρτήµατα µε µεταλλικές λεπίδες όπως στο (Ι-4-5-6-7) δείχνουν ΕΙ∆ΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ υποχρεωτικά πληρωµής. Αυτά επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο
σε µη ευαίσθητα δάπεδα. Σε ανθεκτικές επιφάνειες ενδείκνυται η κοφτερή
λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα του προσαρµογέα Β-5 ιδανικά για το κόψιµο και
αφαίρεση ελαστικού στεγανοποιητικού υλικού αρµών (Ι-4). Η λεπίδα σχήµατος V
B-4 είναι ιδανικά κατάλληλη για αρµούς µε στεγανοποιητικό υλικό και αρµούς
διαστολής (Ι-5). Ακόµα και αρµοί κονιάµατος (Ι-6) µπορούν να αφαιρεθούν δια
τριβής χωρίς πρόβληµα µε την επιψευδαργυρωµένη ειδική λεπίδα του
προσαρµογέα Β-6 χάρη στην χονδρόκοκκο επίστρωση Wolfram-Carbid. Αν
χρειαστεί µπορεί κανείς να αλλάξει επίσης τις µεταλλικές λεπίδες Β5+Β6 στον
σταθερά συναρµολογηµένο προσαρµογέα του µαχαιριού. Για την περίπτωση αυτή
τραβήξτε προσεκτικά το κλιπ στήριξης όπως φαίνεται στο (Ι-7) προς τα
εµπρός, τοποθετείστε µία νέα µεταλλική λεπίδα και για τη στερέωση της
λεπίδας, σπρώξτε τότε απλά το κλιπ στήριξης πάλι µέχρι το αρχικό σηµείο
τελείως µέχρι πίσω. Συµβουλές, πληροφορίες και ανταλλακτικά βρίσκετε στην
ιστοσελίδα του κατασκευαστή κάτω από: www.twin-tool.de
Οδηγίες κινδύνου: Παρακαλούµε να προσέξετε σε όλες τις εργασίες σας τους
ειδικούς κανονισµούς των εκάστοτε επαγγελµάτων, τις οδηγίες των
κατασκευαστών στεγανοποιητικού υλικού, τις απαιτήσεις των προτύπων DIN/Euro
ή άλλων, συνηθισµένων για ορισµένους τόπους διατάξεων και κανονισµών. Για
βλάβες λόγω µη σωστής σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές εκτέλεσης και/ή
χρήσης δεν αναλαµβάνεται καµµία ευθύνη! Όλα τα τµήµατα των εργαλείων
συµπεριλαµβανοµένου του κιβωτίου διατήρησης είναι κατά 100% ανακυκλώσιµα
και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι κόπτες των προσαρµογέων είναι µερικώς
µυτεροί, πολύ κοφτεροί και κατ αυτό τον τρόπο επικίνδυνοι - δηλαδή σε
καµµία περίπτωση ένα παιχνίδι για παιδιά! Για µία µη κατάλληλη χρήση και
για τις συνέπειες αµέλειας ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ!
Ειδάλλως ισχύει µία εγγύηση του κατασκευαστή για 3 έτη από την ηµεροµηνία
αγοράς! Από αυτήν αποκλείονται τα ανταλλακτικά φθοράς!

