KÄYTTÖ- JA TYÖSTÖOHJE (putket ja teleskoopit):
Tuotteet toimitetaan aina koottuina lukuun ottamatta mukana tulevia lisäosia.
Säilytäthän tuotteita huoneenlämmössä auringonvalolta suojattuna. Tuotteet ovat kuluttajaystävällisiä, ja
nimenomaista vaaraa niistä ei ole. Huomioithan, että tuotteet, jotka sisältävät hiilikuitua johtavat sähköä. Näitä
tuotteita ei saa käyttää sähkölinjojen läheisyydessä tai ukkosella. Suuri sähköiskunvaara!
Käytäthän suojaimia, suojalaseja, asianmukaisia käsineitä sekä tarvittaessa hengityssuojainta tuotteita
muokatessasi.
Voit puhdistaa tuotteet neutraalilla pesuaineella ja kangaspalalla.
Tuotteet voidaan hävittää sekajätteen mukana.

PUTKIEN LYHENNYS:
-

Suojaa itsesi asianmukaisilla suojaimilla.
Kiinnitä teippi katkaistavalle kohdalle.
Käytä putken katkaisuun sopivaa rautasahaa.
Poista teippi. Varo lasi-/hiilikuidusta irtoavia säikeitä, jotka voivat tarttua sormiin kiinni.

PUTKIEN PORAAMINEN, HIONTA SEKÄ VIIMEISTELY:
-

Putkiin voidaan porata reikiä metalliin tarkoitetulla poran terällä.
Putkia voidaan hioa metallin tai puun hiontaan tarkoitetuilla välineillä. Matala paine mutta korkea nopeus
on suositeltavaa.
Putket eivät vaadi minkäänlaista viimeistelyä. Ne voidaan maalata polyuretaanimaalilla mikäli tarve on.

Tuotteiden muunlainen työstäminen tarvitsee aina ammattilaisen tai asiantuntijuutta kyseiseen työhön, sillä
tuotteiden muunlaisesta muutostyöstä johtuvat vahingot eivät ole Exel Compositesin vastuulla.

LISÄOSIEN KÄYTTÖ:
Varmista että putkien päät ovat ehjät ja että päätytulppa on paikoillaan. Lisäosat voidaan liittää putkiin niiteillä.
Työnnä putki liitososan pohjaan. Joissakin liitososissa ”ontto” porauskohta on valmiiksi merkitty. Jos näin ei ole,
poraa reikä 25-35 mm päähän liitososan etuosasta. 5 mm:n niitille reiän maksimihalkaisija on 5,1 mm.
Niittien käytön sijaan, lisäosat voidaan myös liimata putkiin. Liimaamiseen suositellaan polyuretaniinia tai
epoksiliimaa (esimerkiksi Loctite). Huom! Vinotuki ”A”, Kaksoisvinoliitin ”B” sekä Laippa ”H” ovat poikkeuksia,
joita ei valmistusmateriaalinsa takia suositella liimattavaksi.
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Kartiotulpan ja kulma-adapterin käyttö (teleskoopit):
Kulma-adapteria käytetään, kun tarvitset mahdollisen lisäosan teleskoopin kääntämistä varten erilaiseen kulmaan
ja myös työskentelyn helpottamiseksi.
-

Säädä lisäosaa tarvittavaan kulmaan ensin löysäämällä kiristysruuvia käsin.
Säädä kulma sopivaksi
Kierrä kiristysruuvia käsin vastakkaiseen suuntaan. Huolehdi, että kiristät kiristysruuvia tarpeeksi!

Kartiotulppa on tarkoitettu lisäosan kiinnittämiseksi kulma-adapteriin ja koko teleskooppikokonaisuuteen.
Kartiotulppa soveltuu yleisimpiin saatavilla oleviin teleskooppeihin soveltuviin lisäosiin (esim. siivousvälineet).
Lisäosan saat paikalleen kiertämällä lisäosan vastakappaleen kiinni kartiotulppaan.

Lisäkysymyksissä ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Puh. +358 50 3422870
Email. customerservice.fi@exelcomposites.com

Exel Composites Store Oy
Uutelantie 24 B,
FI-52700 Mäntyharju, Finland

www.exelwebstore.com
Tel. +358 50 342 2870
info@exelwebstore.fi

