LV-LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:

„Šuvju nažu komplekts”

Pateicamies Jums par Jūsu izrādīto uzticību, iegādājoties šo speciālo griešanas instrumentu
komplektu. Ar to no šuvēm vai gludām virsmām iespējams noņemt appelējušus, elastīgus
hermētiķus, kā, piemēram, silikonu, akrilu, poliuretānu vai MS polimēru. Pirms griešanas darbu
sākšanas vispirms vienmēr ieteicams pārbaudīt, vai virsmā nepaliek skrāpējumi. Uz jutīgām
virsmām izmantojiet tikai speciālos adapterus B-1, B-2.2 un B.3 elastīgu šuvju aizdares materiālu
noņemšanai.
SVARĪGI: Lai nodrošinātu stabilu fiksāciju, nažu adapteriem/uzgaļiem uz TWIN-TOOL naža spala
vienmēr jābūt nostiprinātiem ar L formas fiksācijas skavām (I-1). Tikai tad griešanas instrumentu
var izmantot šuvju aizdares materiālu noņemšanai. Griešana principā iespējama abos virzienos.
Griešanas instrumentu var izmantot, atbilstošo asmens uzgali iedurot jebkurā ar hermētiķi
piepildītās šuves vietā un nogriežot to ar bīdošu vai velkošu kustību (I-1). Ar V veida asmeni B-2.2
plānākas šuves var izgriezt uzriez. Ja šuve ir biezāka (I-2-3), šuves sānu malas vienu pēc otras no
abām pusēm var iegriezt ar naža uzgaļiem B-1 vai B-3. Lielās hermētiķa paliekas, lūdzu, nokasiet
ar adapteri B-1 vai B-3.
NORĀDĪJUMS: Visi attēlotie nažu adapteri/uzgaļi ar metāla asmeņiem, kā attēlots (I-4-5-6-7), ir
maksas SPECIĀLIE PIEDERUMI. Tos drīkst izmantot tikai uz izturīgām virsmām. Ja virsma ir
robusta, ideāli piemērots elastīgu šuvju aizdares materiālu izgriešanai (I-4) ir adaptera B-5 asais
nerūsējošā tērauda asmens. V veida asmens B-4 ir optimāli piemērots ar hermētiķi piepildītām
šuvēm un izplešanās šuvēm (I-5). Ar adaptera B-6 cinkoto speciālo asmeni, pateicoties tā
rupjgraudainajam volframa karbīda pārklājumam, bez problēmām var izkasīt arī javas šuves (I-6).
Vajadzības gadījumā metāla asmeņus B5+B6 uz cieši uzmontētā naža adaptera var arī nomainīt.
Šim nolūkam izbīdiet fiksācijas skavu virzienā uz priekšu uzmanīgi ārā, kā attēlots (I-7), ielieciet
jaunu metāla asmeni un asmens nofiksēšanai iebīdiet fiksācijas skavu līdz galam atpakaļ.
Ieteikumus, informāciju un rezerves daļas Jūs atradīsit ražotāja mājas lapā internetā: www.twintool.de
Norādījumi par briesmām: Veicot jebkurus darbus, ievērojiet attiecīgās nozares noteikumus,
hermētiķu ražotāju norādījumus, DIN/Euro standartu prasības u.c. valstī specifiskos noteikumus
un priekšrakstus. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas darbu
izpildes un/vai lietošanas rezultātā! Visas instrumentu daļas un to glabāšanas kaste ir 100%
otrreiz pārstrādājamas un videi draudzīgas izejvielas. Adapteru asmeņi ir smaili, ļoti asi un līdz ar
to bīstami – tie noteikti nav bērnu rotaļlieta! Ražotājs neuzņemas NEKĀDU ATBILDĪBU par
nepareizu lietošanu un par paviršas rīcības izraisītām sekām! Pārējos gadījumos spēkā ir 3 gadu
ražotāja garantija kopš iegādes datuma! Garantija neattiecas uz dilstošām daļām! Iespējamā
savainošanās riska dēļ, lūdzu, uzglabājiet visus griešanas rīkus vienmēr absolūti drošā vietā un
noteikti glabājiet tos bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā!
Ražotāja kontaktinformācija: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, e-pasts:
info@k-tools.de
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