"פוגותל םערכת סכיני"

עברית – הוראות שימוש

.המיוחדת הזו חיתוךשקיבלו דרך רכישת ערכת ה בנו האמון על הבעת אנו אסירי תודה
,כגון סיליקון ,אקריל פגומים או מלאי עובש מחומרים חומרי איטום אלסטיים ניתן להסיר עזרתהב
לפני תחילת עבודות החיתוך יש לבדוק .ממשטחים חלקים מפוגות או  MSאו  PUפולימרים מסוג
.נוטה להחרץ תישתהאם משטח הת בזהירות תמיד תחילה
 1-B,שים ,יש להשתמש אך ורק במתאמים המיוחדיםלהסרת מילוי פוגות גמישות מעל פני שטח רגי
- 3-B.ו 2.2-B
את –  TWIN-TOOLלחזק תמיד על ידית הסכין של ה יש ,עבור אחיזה בטוחה :חשוב
רק כך מותר להשתמש בכלי  L.בעלי צורת האות ) (1-Iעם מכסי הקיבוע סכיןה חברמ  /מתאם
.בשני הכוונים ל להתבצע עקרוניתהחיתוך להסרת חומרי מילוי הפוגות .החיתוך יכו
ניתן את כלי החיתוך ניתן להפעיל בצורה כזאת כך שמכל נקודה רצויה בעזרת המתאם המתאים
צורת תבעזרת הסכין בעל  (1-I).ולהניעו בתנועת משיכה או דחיפה את פוגת חומר האיטום לדקור
ניתן  (2-3- (I,גות עבות יותרניתן לחתוך החוצה פוגות דקות יותר .במקרה של פו  V 2.2-Bתוהא
אחר השניה בעזרת מתאמי הסכינים לחתוך את  2צידי הקצוות אחת
המתאמים לגרד בבקשה בעזרת שאריות גדולות של חומר איטום  3-B.או1- B
 3-B.או1- B
ופיעים בצילומיםמתכתי המה להבה מתאמי  /מחברי הסכינים בעלי כל :ותהער
שניתן לרוכשם בתשלום .ניתן להשתמש בהם אך ורק עבור תוספים מיוחדים מציגים (4-5-6-7-I),
אידיאלי  5-B,של המתאם סכין נירוסטה חדה מהמתאי עמידה תשתיתל .יות לא רגישותתשת
ופטימלית עבור חומריא  V 4-Bהסכין בעלת צורת האות  (4-I).אלסטי פוגות להסרת חומר מילוי
בעזרת הסכין המיוחדת בקלות רהלהס נותנית ) (6-Iם פוגות טיטג  (5-I).איטום ופוגות התפשטות
קרביט .במקרה -מוולפראם מצופיםהגרגרים הגס ה הודות לציפוי  6-Bשל המתאם בציפוי אבץ
שמורכבות בקביעות על מתאם הסכין ,לצורך  5-B + 6-Bלהחליף את סכיני המתכת גם הצורך ניתן
להכניס סכין מתכת חדשה )-(7-Iכפי שמוצג ב קדימה דחוף בזהירות את מחזיק המהדקיש ל כך
,עד לנקודת הנעילה .טיפים ולצורך קיבוע הסכין ,פשוט לדחוף שוב את מחזיק המהדק לאחור
: www.twin-tool.deאינפורמציה וחלקי חילוף תוכל למצוא בדף האינטרנט של היצרן
אנא הקפד בכל סוגי העבודות בכללים המקצועיים לכל ענף וענף ,הנתונים :בנוגע לסכנות ותהער
.קים טיפוסיים למדינהתקנות וחו ,ותשל יצרני חומרי האיטום ,דרישות התקן הגרמני  /ארופאי ואחר
כל כלי העבודה כולל !בגין ביצוע ו/או טיפול לא מקצועי שיגרמו נזקים שום אחריות לא תילקח עבור
מהחותכים חלקל .ידידותיים לסביבהו שניתנים למיחזור מחומרים - 100%קופסת האיכסון עשויים ב
עבור !לא משחקי ילדים רה הםכלומר בשום מק – מסוכנים -והמתאמים חודים מאד מחודדים ולפיכך
האחריות של בכל המקרים האחרים !אין היצרן אחראי בכל צורה שהיא שימוש לא מקצועי ותוצאותיו
באחריות! בשל סכנת פציעה חלקים מתכלים אינם כלולים !מתאריך הקניה שנים - 3היא ל היצרן
!להרחיק מילדים ובעלי חיים שמור בבקשה את כל ציוד החיתוך במקום בטוח הרחק ממגע יד ,הכרחי
:קשר ליצרן
K-Tools, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany ,E-Mail: info@k-toos.de

