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Pozor!
Před uvedením nářadí do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Respektujte pokyny při provozu a přiložte bezpečnostní pokyny vždy 
k nářadí. Jako doplněk k návodu k obsluze respektujte a dodržujte 
všeobecně platné pokyny bezpečnosti práce.

1. Nářadí je vhodné pouze pro vytvoření spojů s násuvnými objímkami 
REHAU, pro rozměry udané na nářadí (např. 10,1 x 1,1, 12 x 2,0 
oder 14 x 1,5). Nepoužívejte nářadí k jiným účelům nebo pro jiné 
rozměry.

2. Používejte přístroj pouze s originálními díly a příslušenstvím REHAU. 

3. Údržbu a opravy smí provádět pouze osoby autorizované firmou RE-
HAU. Za práce cizího personálu neneseme jakoukoliv odpovědnost 
a záruku.

4. Držte přístroj při provozu vždy oběma rukama. 

5. Udržujte pracoviště čisté a bez předmětů, které by překážely. Dbejte 
vždy na dostatečné osvětlení. 

6. Zamezte v přístupu na pracoviště nepovolaným osobám. 

7. Noste vhodný pracovní oděv. Používejte ochranné brýle. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Pozor!
Firma REHAU nepřebírá ručení za škody nebo zranění,  
které vznikly nebezpečným použitím výrobku, nedostatečnou  
údržbou nebo neodborným použitím výrobku nebo systému.
Pro projektování a montáž používejte, prosím, naši platnou technickou
informaci. Aktuální znění technické informace obdržíte od vašeho  
velkoobchodu, vaší prodejní kanceláře REHAU,případně si ji stáhněte 
na www.rehau.cz.
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RAUTOOl K10/K12/K14 
ROZSAH DODÁVKY 

RAUTOOL K10/K12/K14
- základní nářadí K10/K12/K14
- dělicí nůžky na trubky 25
- transportní kufřík 
- návod k obsluze
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RAUTOOl K10/K12/K14 
POSTUP MONTÁŽE 

1. Trubku zkraťte nůžkami na trubky 
25 bez otřepů a v pravém úhlu na 
požadovaný rozměr.

2. Nářadí uveďte do výchozí polohy. 
K tomu zcela otevřete pohyblivou páku 
(> 150 °).

3. Zasuňte násuvnou objímku do nářadí. 4. Trubku nasuňte skrz násuvnou objímku  
   až na doraz do nářadí.

5. Stlačte páky k sobě a podržte je 
v koncovém postavení cca 5 sekund.

6. Nářadí uveďte do výchozí polohy  
a odeberte rozšířenou trubku. 
(pohyblivou páku plně otevřete).

7. Fitink zastrčte do trubky na doraz. 
Po krátké době drží fitink pevně v trubce 
(paměťový efekt).

8. Nářadí nasaďte plně na spoj.

Pozor!
Pozor na vzpříčení! Nářadí musí
být nasazeno v celé ploše a 
v pravém úhlu! 

9. Páky stiskněte k sobě plynulým pohy-
bem, neškubejte, a zalisujte násuvnou 
objímku až k hrdlu fitinku.

Pozor!
Než nastoupí plně paměťový 
efekt, může fitink vypadnout  
z trubky! Dbejte na přímé usa-
zení fitinku.

Pozor!
Přidržujte trubku rukou v bezpečné 
vzdálenosti od nářadí.
Nepoužívejte žádné pily apod.!

Pozor!
Vnitřní zkosení násuvné objímky
předem zaveďte do nářadí.
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Pokud uživatel zamýšlí jiné použití, než jaké je popsáno v platných
technických informacích, musí toto použití konzultovat s firmou
REHAU a ještě před montáží si od ní obstarat písemný souhlas,
který se na plánované použití výslovně vztahuje. Bez tohoto souhla-
su nese veškerou odpovědnost za toto použití výhradně uživatel.
Užití, použití a zpracování výrobků jsou v takovém případě mimo
naši kontrolu.
Pokud by přesto připadala garance v úvahu, pak se omezuje pro 
veškeré škody na hodnotu námi dodaného a Vámi instalovaného 
zboží. Nároky vyplývající z daného prohlášení o záruce zanikají, 
jakmile bylo zboží použito k účelům, které nejsou v technické 
informaci popsány.

Dokument je chráněn autorským právem!
Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru
vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou,
nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat,
zůstávají vyhrazena.

Veškeré rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační.
Změny vyhrazeny.
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