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Sümbolid
Ohutustehnikajuhised
Palun tingimata järgida, et vältida inimvigastusi ja
keskkonnakahjustusi.
Kasutusjuhised
Palun tingimata järgida, et vältida tööriista kahjustamist.
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Lühiülevaatus enne kasutuselevõttu
Palun kontrollida kõigepealt, kas olete kätte saanud kõik tarnekomplekti kuuluvad osad.
Tarnekomplekt:
1
1

mehaaniline käsipress MP 32
kasutusjuhend

Kasutusjuhend
Mehaaniline käsipress MP 32, seerianumber ............................

1. Sissejuhatus
Enne käsipressi kasutamist lugeda kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Tööriista tuleb kasutada ainult vastavalt selle kasutusotstarbele.

2. Garantii
Garantiiaja pikkus on nõuetekohasel kasutamisel 6 kuud alates kättesaamise
kuupäevast.

3. Sihipärase kasutamise juhised
MP 32 on mehaaniline vahetatavate pakkidega käsipress.

3.1.

Käsipressi käsitsemine

Esmalt seatakse valmis soovitud kasutusotstarbega sobivad pakid (vt nr 6). Järgnevalt
vabastatakse riiv (nr 3) ja avatakse presspea (nr 4; vt joonis 2). Pakid lükatakse küljelt
ükshaaval avatud pea sisse, vajutades selleks survemokkadele (nr 5). Lõpuks
asetatakse kohale torule paigaldatav liitmik ja suletakse presspea.
Pressimiseks vajalikku käejõudu on võimalik kohandada teleskoopkäepidemete (nr 1)
reguleerimise teel. Selleks tuleb rihvelpeakruvid (nr 2) lahti keerata, tõmmata
teleskoopkäepidemed väljapoole ja pärast seda keerata rihvelpeakruvid uuesti kinni.
Pressimise käigus pakid (nr 6) sulguvad. Sealjuures asub torule paigaldatav liitmik
presspea (nr 4) suletud asendi korral liikumatu paki poolel. Liikuv pakk liigub
pressimiskoha suunas.
Pressimine on jõudnud lõpule, kui pakid puutuvad täielikult kokku. Sellist asendit tuleb
täiendavalt ka visuaalselt kontrollida.

3.2.

Selgitus kasutusala kohta

Meie mehaanilisel käsipressil MP 32 on palju mitmesuguseid erineva kujuga pakke
(nr 6).
NB!
Kasutada tohib ainult tootja poolt selleks ettenähtud pakke.

3.3.

Hooldusjuhised

Mehaaniline käsipress tuleb pärast igat kasutamist puhastada ja kontrollida, et see
oleks enne hoiulepanekut kuiv.
Tööriist on üldiselt hooldusvaba, ainult kruviühendusi tuleb regulaarselt kergelt õlitada.
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3.4.

Käsipressi hoidmine ja transport

Käsipressi ja pakkide kaitsmiseks kahjustuste eest tuleks see pärast kasutamist ja
puhastamist asetada transpordikohvisse, mis seejärel korralikult suletakse.

3.5.

Komponendid/varuosad, mida kliendid võivad ise vahetada

Tulenevalt sihipärase kasutamise nõudest tohivad kliendid ise vahetada ainult pakke.

4. Käitumine käsipressi töös esinevate tõrgete korral
Meile ei ole teada, et selle tööriistaga töötamisel oleks esinenud tõrkeid.

5. Tehnilised andmed
Komplektse tööriista kaal:
Tööriista pikkus:
Presspea:
Radiaaljõud:

ca. 2,5 kg
ca 560-860 mm
pööratav 360°
min 30 kN
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