
Art. 41068
Mõlgi väljatõmbamise abinõu

Ohutusinfo:
1. Kasuta kaitseprille ja töökindaid.
2. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
3. Kasutada vastavalt juhendis kirjutatule.

Kasutusjuhend:
1. Pange liimipulk (2) liimipüstolisse (1). Ühendage püstol vooluvõrku ja laske sellel 
soojeneda 10-15 minutit enne kasutamist.
2. Puhastage mõlk kaasasoleva vedelikuga (9). Kandke mõlgile liimipüstolist liimi, seejärel 
valige vastavalt mõlgi suurusele liimitava tõmbamisabinõ suurus ja suruge see tugevat liimile. 
Hoidke paigal umbes 10 sekundit, kuni see fikseerub.
3. Asetage põiklatt (4) üle tõmbelapatsi ja fikseerige põklati regulaatorid soovitud 
kaugusele. Seejärel keerake peale mutter (5) ja aeglaselt keerates teheke seda kuni mõlk 
on välja tulnud.
4. Keerake maha pingutusmutter ja eemaldage põiklatt. Kasutage kaasasolevat kemikaali 
vabastamaks liimitud detail auto kerelt ja vajadusel kasutage ka kaasasolevat 
plastkraaperit (6) liimijääkide eemaldamiseks autokerelt.
5. Kui kerele peaks siiski jääma mõni liimimügarik, kasutage komplektis kaasasolevat tappi 
(7) ja väikest haamrit selle eemaldamiseks.
6. NB! Antud mõlgi väljatõmbamise abinõud ei saa kasutada alumiiniumpindadel.

Maaletooja: Hasmar Auto OÜ
    Mäepealse 2, Tallinn
    Tel: 670 3040
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