Tweetop DM
Instrukcja zaciskarki ręcznej
Dzięki składanym ramionom używanie zaciskarki ręcznej Tweetop DM
jest znacznie wygodniejsze.

Szczególnie tego typu zaciskarki sprawdzają się w
trudnodostępnych miejscach, jak chociażby rogi
pomieszczeń.

Jak należy używać dźwigni blokady zacisku
1.

Narzędzie wyposażone jest w blokadę,
nie pozwalającą na otworzenie szczęki
w trakcie zaprasowywania

2.

W celu awaryjnego otworzenia szczęki w
trakcie zaprasowywania, należy przycisnąć
dźwignie znajdującą się pomiędzy ramionami zaciskarki, przesuwając ją w lewą stronę.
Pozwoli na rozsunięcie szczęki. W trakcie
rozsuwania szczęki należy trzymać dźwignię
w pozycji zwalniającej blokadę. Zwolnienia
nacisku na dźwignię blokady, przywraca jej
automatycznie działanie blokady.

Tweetop DM
Instrukcja zaciskarki ręcznej
Jak wymienić kamienie zaciskowe
1. Otwórz szczękę zaciskarki,
przełóż narzędzie na stronę
pozbawioną napisów na
ramionach

4. Włóż nowe kamienie zaciskowe w gniazda, tak aby trzpień
blokujący znalazł się w wycięciu w korpusie kamienia

2. Otwórz haki blokujące
kamienie zaciskowe,
następnie opuść trzpień
blokady

5. Podnieś trzpień blokady
kamienia, zabezpiecz
trzpień hakiem blokującym

3. Wyjmij kamień

Tweetop DM
Instrukcja zaciskarki ręcznej
Jak skalibrować zaciskarkę
1. Otwórz ramiona zaciskarki

2. Za pomocą klucza płaskiego, dołączonego
do urządzenia poluźnij śruby regulacyjne
umiejscowione na styku szczęki i ramion
urządzenia

3. Wysuń trzpienie śrub tak aby możliwa była
regulacja nastawy siły zacisku.

4. Jeżeli odstęp pomiędzy kamieniami zaciskowymi przy pełnym zamknięciu zaciskarki jest
mniejszy lub równy 0,3mm, wówczas urządzenie jest gotowe do użycia. W przypadku gdy
odstęp jest większy nastawy na śrubach
regulacyjnych winny być zwiększone. Dla
odstępu równego 0 należy zmniejszyć nastawę.

Przekręcając trzpienie w kierunku przeciwny
do wskazówek zegara, dostosuj nastawy tak
aby odstęp pomiędzy kamieniami zaciskowymi przy pełnym zamknięciu zaciskarki był
mniejszy równy 0,3mm.
Uwaga! nastawy na śrubach nie muszą być
identyczne.

Tweetop DM
Instrukcja zaciskarki ręcznej
Jak używać urządzenia
1. Przy obu ramionach
złożonych (złamanych)
zaciśnij szczękę

2. Wyprostuj jedno z ramion

3. Ponownie zaciśnij

4. Wyprostuj drugie z ramion

5. Zaciśnij, zakańczając
proces

6. W celu wykonania kolejnego zaciśnięcia otwórz
szczęki

Uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania narzędzia
1.

Do urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych kamieni zaciskowych z oferty Tweetop (profil U)

2.

W celu wykonania zaciśnięcia wkładką dn 32, otwarte szczęki należy nasunąć na rurę przed tuleją złączki, a
następnie przesunąć je na tuleję (równolegle do osi rury), aż do zetknięcia z kołnierzem dystansowym,
dopiero wówczas można wykonać zaciśnięcie.

3.

Kalibracja narzędzia winna być przeprowadzona zawsze gdy:
używamy narzędzia po raz pierwszy
nie możemy zamknąć szczęk zaciskowych w 100%
zmieniamy szczęki zaciskowe
zorientowaliśmy się , że siła zacisku zmieniła się znacząco w stosunku do ustawień poczynionych w trakcie
poprzednio przeprowadzonej kalibracji
nie możemy otworzyć narzędzia bez użycia znacznej siły
wykonane połączenie nie jest poprawne

Uwaga – nowe narzędzie należy ponownie skalibrować po 60 zaprasowaniach
4.

W trakcie długotrwałego użytkowania zaciskarka ulega zużyciu przez co może nie być możliwe całkowite
zamknięcie szczęk pomimo prób kalibracji.W takiej sytuacji narzędzie należy wymienić na nowe.

5.

Konserwacja i przeglądy:
zaciskarka powinna być okresowo konserwowana poprzez czyszczenie oraz naoliwienie bolców i śrub
co najmniej raz w miesiącu. Gwinty należy okresowo spryskiwać środkiem antykorozyjnym
kamienie zaciskowe winny być przechowywane w postaci wyczyszczonej w suchym miejscu

