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WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga!
Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z przepisami BHP
oraz zasadami eksploatacji narzędzia.

Uwaga!
REHAU nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub urazy powstałe
w wyniku używania narzędzia bez zachowania zasad bezpieczeństwa,
nieprawidłowej konserwacji i nieumiejętnego stosowania systemów
i narzędzi. Przy projektowania i montażu proszę posługiwać się aktualną
Informacją Techniczną. Obecnie obowiązująca wersja dokumentu jest
dostępna w Państwa hurtowni, w biurze Handlowo-Technicznym REHAU
oraz jako plik do ściągnięcia ze strony internetowej www.rehau.pl.

Należy przestrzegać wskazówek podczas używania narzędzia i zachować
wskazówki bezpieczeństwa do wglądu przy narzędziu. Dodatkowo, oprócz
niniejszej instrukcji obsługi, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących
ustawowych i innych wiążących regulacji dotyczących zapobiegania
i ochrony przed wypadkami.
1. Narzędzie jest przeznaczone tylko do wykonywania połączeń typu
tuleja zaciskowa REHAU, o wymiarach podanych na narzędziu
(np. 10,1 x 1,1, 12 x 2,0 lub 14 x 1,5). Proszę nie stosować
narzędzia do innych celów lub innych wymiarów połączeń.
2. Narzędzie należy stosować tylko z oryginalnymi częściami i osprzętem
REHAU.
3. Prace naprawcze należy zlecać tylko osobom autoryzowanym przez
REHAU. Nie ponosimy odpowiedzialności za prace wykonane przez
obcy personel.
4. Proszę stosować narzędzie zawsze przy użyciu obu rąk.
5. W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i usunąć z niego
niepotrzebne przedmioty. Należy również zapewnić dostateczne
oświetlenie.
6. Nie wolno dopuszczać do miejsca pracy osób nieuprawnionych.
7. Należy stosować odpowiedni strój roboczy i nosić okulary ochronne.
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Narzędzie podstawowe K10/K12/K14
Nożyce do rur 25
Skrzynka na narzędzia
Instrukcja obsługi

rautool K10/K12/K14
PRZEBIEG MONTAŻU

1. Przy pomocy nożyc należy dociąć rurę
prostopadle na żądany wymiar.

2. Ustawić narzędzie w pozycji wyjściowej.
W tym celu otworzyć maksymalnie ruchomą
dźwignię (> 150 °).

Uwaga!
Trzymać dłonie w bezpiecznym
odstępie od narzędzia.
Nie wolno używać pił itp.

5. Zacisnąć dźwignię i przytrzymać w tej
pozycji około 5 sekund.

3. Wsunąć kształtkę w rurę.

Uwaga!
Wewnętrzna sfazowana krawędź
rury musi być wprowadzona do
narzędzia jako pierwsza.

6. Ustawić narzędzie w pozycji wyjściowej
i wyjąć skielichowaną rurę (maksymalnie
otworzyć ruchomą dźwignię).

7. Kształtkę wcisnąć do oporu w rurę.
Po chwili kształtka tkwi w rurze na stałe
(pamięć kształtu).

Uwaga!
Zanim zadziała w pełni efekt
pamięci kształtu, kształtka może
wypaść z rury! Należy uważać
na prawidłowe ułożenie kształtki.

9. Zacisnąć dźwignię w sposób ciągły,
bez przerywania i zaprasowywać tuleję
zaciskową aż do kołnierza kształtki.

4. Poprzez tulejkę zaciskową wsunąć rurę
do oporu w narzędzie.

8. Narzędzie ustawić odpowiednio na
montowanym połączeniu.

Uwaga!
Nie skrzywiać! Głowice widłowe
muszą być umieszczone w pierścieniach oporowych kształtki i tulei.
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Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Wynikające z tego prawa,
w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania
droga radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej, są zastrzeżone.

Jeżeli przewidziany jest inny cel zastosowania, nie opisany w niniejszej Instrukcji
Obsługi, Użytkownik musi porozumieć się z firmą REHAU i przed użyciem uzyskać
jej pisemna zgodę. Jeżeli zostanie to pominięte, dane zastosowanie leży wyłącznie
w zakresie odpowiedzialności Użytkownika. Zastosowanie i użycie produktu są w takim
przypadku poza naszymi możliwościami kontroli. Przypadku rozstrzygania kwestii
odpowiedzialności, jest ona w każdym przypadku ograniczona do wartości dostarczonego przez nas i stosowanego przez Państwa towaru.
Roszczenia gwarancyjne są nieważne w przypadku zastosowań, które nie zostały
opisane w Informacji Technicznej.
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