
NÁVOD NA POUŽITÍ
Vázací kleště    
Výrobek nejprve vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. 

Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!
Po vybalení zkontrolujte výrobek i obsah balení.

Zjistíte-li, že je výrobek nebo jeho část poškozená anebo chybí, výrobek nepoužívejte/nesestavujte a obraťte se na prodejce.
Než začnete výrobek používat/sestavovat, pečlivě si přečtěte návod!
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! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY !
Výrobek není hračka! Držte jej z dosahu dětí!

Do sešívacích čelistí nikdy nedávejte prsty, ruce apod.! Nebezpečí poranění!
Při výměně a manipulaci s nožem, buďte opatrní! Nebezpečí poranění. 

Plnění zásobníku sponkami
Stlačte konec posuvníku spon (5) a vytáhněte jej. Do zásobníku (4) pak vložte 1 blok sponek nožičkami nahoru a znovu zajistěte posuvníkem (5).

Výměna pásky
Kleště položte na pevnou a rovnou podložku tak, aby zásobník pásky ležel vlevo a rukojeť směřovala nahoru.  
Do středu krytu zásobníku pásky (1) položte prst a palcem odjistěte kryt tahem za výstupek pro otevření (2). Kryt se otevře.
Podlouhlý kryt pro vedení pásky (3) otevřete/vycvaknete tahem.
Pásku vložte do středu zásobníku (1) a veďte ji dále krytem (3). Pásku, cca 2 cm, nechte přesahovat.
Zacvakněte zásobník (1) i kryt pásky (3).
Nakonec provlíkněte konec pásky úzkou štěrbinou umístěnou před nožem (7).  Povytáhněte ji a přehněte ji směrem ke středu kleští. Zmáčkněte 
lehce rukojeť (9). Čelisti (8) zachytí pásku a kleště jsou připraveny k použití. Pokud čelisti pásku nechytí, zkuste zmáčknout rukojeť znovu, silněji. 
POZOR! Buďte opatrní, aby nedošlo k poranění!

Výměna nože 
Pokud dojde k opotřebení nože, je možné jej vyměnit. Kleštěmi/pinzetou chyťte nůž a  vytáhněte ho. Stejně pak zasuňte na jeho místo nový nůž.
Při správném zasunutí zacvakne. 

Použití kleští
Před použitím je nutné, aby čelisti zachytily pásku. Tu pak přitiskněte na svazovaný předmět/y (např. stonek rostliny a opěrnou tyč) a zatlačte – 
předmět směřuje do středu kleští a páska se natahuje kolem něj. Ve chvíli, kdy je dostatečně natažená, aby jej mohla obepnout, zmáčkněte rukojeť 
silně, na doraz – páska se spojí sponou a nůž ji odřízne. 
Potom opět zachyťte pásku čelistmi a můžete pokračovat v práci. 
Těsnost spojení můžete regulovat tím, jak moc vytáhnete pásku dovnitř kleští.
Po použití kleště očistěte a osušte, je-li potřeba, a uložte je na suchém a čistém místě.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, ČR, www.eva.cz

Popis výrobku
1. Zásobník pásky
2. Zajištění zásobníku/Výstupek pro otevření 
3. Kryt pro vedení pásky
4. Zásobník sponek
5. Posuvník spon v zásobníku
6. Nůž 
7. Štěrbina pro pásku
8. Čelisti pro zachycení pásky
9. Rukojeť
10.  Pružina

Obsah balení
Vázací kleště 1x 
Vázací páska 5x 25 m
Spony 1x 10.000 ks
Náhradní nůž 1x
Náhradní pružina 1x
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