
Kasutusjuhend 
Käsipress MP20 
vahetatavate pakkidega 

 

 

1. Kasutamine: 
Tööriist on ette nähtud liitmike pressimiseks majasisestele veevärgitorudele. 

Tööriista tuleb kasutada ainult vastavalt selle kasutusotstarbele. Kasutada tuleb 
eranditult ainult originaalvaruosi. 

2. Pakkide paigaldamine tööriistale: 
- Avada tööriist, vajutades selleks tangide sääred 

kokku. 
- Vabastada lukustusest reguleerplaadid* – pakkide 

paari paigaldamine on nüüd võimalik. Selleks lükata 
need külgsuunast sisse. 

- Fikseerida pakid keskmises soones. 
- Kontrollida, kas need on korralikult fikseerunud, st 

asetsevad paigalduskohas keskasendis. 
- Sulgeda tööriist. 

3. Töö käik 
3.1. Lükata liitmik torule vastavalt torusüsteemi tootja juhistele. 

3.2. Asetada tööriist/pakid liitmikule vastavalt torusüsteemi tootja juhistele. 

3.3. Suruda pressi kokku, kuni hoob vabaneb fiksaatorist. 

Märkus. 
Kui on vaja kasutada suurt jõudu, võib seda teha kahes 
järgus: 

A Suruda press kokku, kuni liitmik on fikseerunud ja seda 
hoitakse paigal. 

B Vabastada lukustusest liigendiga käepide, tõmmates 
seda noole suunas, nii et seda oleks võimalik liigendist 
painutada! 

 

C Suruda press täielikult kokku (fiksaator on endiselt aktiivne). 

D Tõmmata liigendiga käepidet 
väljapoole!  

E Suruda press uuesti täielikult 
kokku, kuni fiksaator avaneb ja 
vabastab väljavõtmiseks 
liitmiku. 



 

4. Enneaegne lukustusest vabastamine 
Seadme võib enne õiget aega avada ainult siis, kui seda on 
valesti käsitsetud  
(nt vale liitmik/pakid): 
- vabastada fiksaator, surudes selleks käepidemed 

kokku; 
- pöörata lukustushooba noole suunas ja hoida seda 

selles asendis; 
- avada liigendiga käepide! 

5. Funktsioneerimise kontrollimine enne kasutamist 
1. Paigaldada pakid, nii nagu on kirjeldatud punktis 2. 
2. Avada tööriist täielikult. 
3. Suruda käepidemed kokku, kuni tangipea liikuv ja liikumatu pool kokku puutuvad, 

mis on tuntav kokkusurumistakistuse märgatavast suurenemisest. 
4. Järgnevalt peab enne fiksaatori vabanemist kostuma veel 2 plõksatust. 
5. Kui fiksaatori avanemiseni kostub vähem kui kaks plõksatust, siis ei tohi tööriista 

enam edasi kasutada. 

6. Hooldamine ja korrashoid 
Tööriista tuleks puhastada ja õlitada vastavalt tähistatud kohtades vähemalt 1 kord 
kuus või vastavalt vajadusele. 
Kindlasti tuleb pöörata erilist tähelepanu sellele, et pakid ja ka nende 
paigalduskoht hoitaks alati puhtana. 
Juhul, kui nõuetekohase kasutamise korral tangid või vastavalt pakid enam täielikult ei 
sulgu, siis tuleb valmistajatehase poolt lasta korrigeerida eelkoormust. 


