LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

„Siūlių peilių rinkinys“

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasitikėjote mumis ir įsigijote šį specialų pjovimo įrankių rinkinį.
Naudojant šį rinkinį, iš siūlių arba nuo lygių paviršių galima pašalinti pažeistas arba supelijusias
elastines sandarinimo medžiagas, pavyzdžiui, silikoną, akrilą, poliuretaną ar MS polimerą. Prieš
pradedant pjauti, visada reikėtų atsargiai patikrinti, ar paviršius nesibraižo. Jei paviršiai jautrūs,
naudokite tik specialiuosius adapterius B-1, B-2.2 ir B-3, skirtus elastinėms tarpų užpildymo
medžiagoms pašalinti.
SVARBU: kad peilio adapteriai / antgaliai tvirtai laikytųsi, juos prie TWIN-TOOL peilio rankenos
reikia pritvirtinti „L“ formos fiksavimo dangteliais (I-1). Tik tada pjovimo įrankį galima naudoti
siūlių užpildymo medžiagoms šalinti. Iš esmės galima pjauti abiem kryptimis. Pjovimo įrankį
galima naudoti taip: norimoje vietoje įdurkite įrankį į sandarinamąją medžiagą ir siūlę, tada
atlikite stūmimo ar traukimo judesį (I-1). „V“ formos ašmenimis B-2.2 galima iš karto išpjauti
siauresnius tarpelius. Jei siūlės skersmuo didesnis (I-2-3), jos šoninius paviršius peilių antgaliu B1 arba B-3 vieną po kito galima įpjauti iš abiejų pusių. Tada didelius sandarinamosios medžiagos
likučius galima išgrandyti B-1 arba B-3 adapteriais.
NURODYMAS: visi pavaizduoti peilių adapteriai / antgaliai su metaliniais ašmenimis, kaip (I-4-56-7), yra mokami SPECIALIEJI PRIEDAI. Juos galima naudoti tik nejautriam pagrindui. Jei
pagrindas yra tvirtas, aštrūs kaip peilis adapterio B-5 nerūdijančio plieno ašmenys idealiai tinka
išpjauti elastines siūlių užpildymo medžiagas (I-4). „V“ formos ašmenys B-4 optimaliai pritaikyti
sandarinimo medžiagų pripildytoms ir deformacinėms siūlėms (I-5). Adapterio B-6 specialiais
cinkuotais ašmenimis, padengtais stambiagrūdžiu volframo karbido sluoksniu, lengvai galima
išdildyti net skiediniu užpildytas siūles (I-6). Prireikus galima pakeisti stabiliai įmontuoto peilio
adapterio metalinius ašmenis B5+B6. Tam atsargiai į priekį patraukite laikantįjį spaustuką, kaip
parodyta (I-7), įstatykite naujus metalinius ašmenis ir tada tiesiog vėl iki galo pastumkite
laikantįjį spaustuką, kad metaliniai ašmenys užsifiksuotų. Patarimų, informacijos ir atsarginių
dalių rasite gamintojo interneto svetainėje: www.twin-tool.de.
Pastaba dėl pavojingumo: atlikdami bet kokius darbus, laikykitės atitinkamiems įrankiams
taikomų specialiųjų taisyklių, sandarinimo medžiagų gamintojų nurodymų, DIN / Europos
standartų reikalavimų ir kitų šalyje galiojančių nuostatų ir potvarkių. Neprisiimame atsakomybės
už žalą, atsiradusią dėl netinkamos konstrukcijos ir (arba) netinkamo naudojimo! Visos įrankių
dalys, įskaitant ir laikymo dėžę, yra pagamintos iš 100 % perdirbamų medžiagų ir nekenkia
aplinkai. Tam tikra dalis adapterio ašmenų yra smaila, itin aštri, todėl jie yra pavojingi. Su jais
jokiu būdu negalima leisti žaisti vaikams! Gamintojas NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS už netinkamą
naudojimą ir pasekmes dėl aplaidumo! Kitais atvejais gamintojas suteikia 3 metų garantiją, kuri
pradeda galioti nuo pirkimo datos! Garantija netaikoma greitai susidėvinčioms dalims! Visas
pjovimo priemones laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje ir saugioje vietoje, nes kyla
pavojus susižaloti!
Gamintojo kontaktai: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, el. paštas: info@ktools.de.
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