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Instrukcja obsługi

19 NARZĘDZI W JEDNYM

Precyzyjnie wykonane narzędzia

1. Klucz sześciokątny 1/4 cala
2. Klucz sześciokątny 7/16 cala
3. #0 Płaski śrubokręt
4. #1 Płaski śrubokręt
5. #2 Płaski śrubokręt
6. #0 Śrubokręt typu Phillips
7. #1 Śrubokręt typu Phillips
8. #2 Śrubokręt typu Phillips
9. Szczypce
10. Nożyce do drutu
11. Narzędzie do zdejmowania gumy z kabla
12. Ściskarka do drutu
13. Pilnik do paznokci
14. Ręczna wiertarka
15. Otwieracz do butelek
16. Linijka w calach
17. Przedłużenie linijki w calach
18. Linijka w mm
19. Przedłużenie linijki w mm

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA
Produkt objęty jest ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta od momentu zakupu towaru, gwarancja zapewnia, że produkt jest 
wolny od jakichkolwiek wad technicznych, czy wad materiałowych, z którego jest wykonany. W okresie gwarancji, produkt ten będzie 
albo naprawiony lub wymieniony na produkt o tej samej lub wyższej wartości. Uszkodzenia powstałe w wyniku normalnego zużycia (w 
tym ważności baterii oraz powłoki farby), naprawy lub modyfikacji, nadużyć, przemocy, zaniedbania, wypadku, niewłaściwego składo-
wania i transportu, pożaru, niewłaściwego czyszczenia, okoliczności, których nie można bezpośrednio przypisać do wad produkcyjnych, 
nie wlicza się do gwarancji. Gwarancja dożywotnia uznawana jest tylko i wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu i jest realizowa-
na w miarę możliwości przez sprzedającego, jednak po upływie dwóch lat odpowiedzialności sprzedającego, kupujący może zostać 
poproszony o odesłanie towaru w celu wymiany na adres producenta w USA. Dożywotniej gwarancji udziela producent Swiss Tech nie 
sprzedawca.

Instrukcja rozkładania urządzenia.
A. Obróć śrubokręty w swoją stronę.
B. Rozchyl szczypce aby zdjąć narzędzie z kluczy. 

Ustawienie narzędzia do pracy
Szczypce, klucze oraz narzędzia do drutu
Otwarcie szczypców o 5° daje dostęp do: ściskarki do drutu oraz klucza sześciokątnego 1/4 
cala
Otwarcie o szczypców o 15° daje dostęp do: nożyc do drutu, narzędzia do zdejmowania 
gumy z kabla oraz klucza sześciokątnego 7/16 cala
Całkowite rozłożenie szczypców daje dostęp do otwieracza do butelek.

Ustawienie narzędzia do pracy
Śrubokręty, wiertło oraz pilnik
Urządzenie w pozycji zamkniętej: wysuń jedno z narzędzi, aby ich użyć.

Ustawienie narzędzia do pracy
Narzędzia do pomiaru oraz ich przedłużenie
Wysuń płaski śrubokręt #1. Podziałka 1/4 oraz 1/8 cala są z jednej strony, natomiast podziałki 
5mm są po przeciwnej stronie. 


