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Multifunkční 
nástroj 



Vážení zákazníci, 

s tímto praktickým multifunkčním nástrojem
jako průvodcem na cesty budete vybaveni pro
každou situaci.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho
sloužit k Vaší spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny 
a používejte tento výrobek pouze tak, jak je
popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte
si tento návod pro pozdější potřebu. Při  pře -
dávání výrobku s ním předejte i tento návod. 

Účel použití
Výrobek je vhodný pro lehčí řemeslnické•
práce, avšak není náhrada za profesionální
nářadí. 

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je koncipován pro soukromé použití•
a není vhodný ke komerčním účelům.
Výrobek je určen pouze pro používání plnole-•
tými osobami.

NEBEZPEČÍ pro děti 
Výrobek není určen na hraní. Nedovolte dětem•
jej používat a ukládejte jej na místo, chráněné
před přístupem dětí.
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.•
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ poranění 
Výrobek obsahuje ostré a špičaté nástroje •
a čepele. Při otevírání, zavírání, používání 
a údržbě postupujte opatrně, abyste se neřízli
nebo nepohmoždili. 
Vždy otevřete a používejte pouze jeden nástroj.•
Všechny ostatní nástroje zaklapněte. Aby se
zamezilo poranění, před prací s nástrojem nej-
 dřív vyklopte příslušný nástroj a pak uzavřete
rukojeti. Před používáním nástroje se pře-
svědčte, že nástroj zapadl.



Při zavírání se mezi nástrojem a rukojeťmi•
nesmí nacházet prsty apod.! 
Multifunkční nástroj po použití vždy úplně•
zavřete.
Multifunkční nástroj před každým použitím•
zkontrolujte, zda není poškozen. Multifunkční
nástroj se nesmí používat poškozený. 
Při práci venku doporučujeme neklouzavou•
obuv. Dbejte na stabilní postoj, zamezte ne -
přirozenému držení těla a vždy udržujte rov-
nováhu. Aby se předešlo poraněním, použí-
vejte pracovní rukavice. Nikdy nesahejte na
čepele, pilový list nebo jiné nástroje. 
Pracujte vždy velmi pozorně a věnujte veš -•
kerou svou pozornost dané práci. Multifunkční
nástroj nepoužívejte při snížené koncentraci,
pod vlivem alkoholu nebo po požití léků.



VÝSTRAHA před poškozením zdraví 
Zdraví ohrožující materiály (např. azbest) se•
nesmí pilovat, řezat nebo jinak opracovávat.
S nástrojem nepracujte na elektrických vede-•
ních, pokud jsou pod proudem.

POZOR na věcné škody
Multifunkční nástroj chraňte před vlhkostí. •



Přehled

kleště 
s odpružením

rukojeť 

pilka 

plochý šroubovák

otvírák na konzervy 

pilník a
 vytahovák

 hřebíků

Další součásti dodávky 
(bez vyobrazení):

• Pouzdro na opasek



čepel nože

otvírák 
korunkových uzávěrů

křížový šroubovák

odšupinovač 
a pravítko
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střihač drátů

(rozsah dodávky) 



Použití

Vyklopení

Používání nástrojů (příklad: pilník)

1. 2.

1. 2.



Čištění

Multifunkční nástroj pravidelně čistěte m

a sušte, zejména po případném zvlhnutí.
Na klouby po čistění naneste lehký strojový
olej nebo rez rozpouštějící olej.
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Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo na jeho technické a vzhledové změny. 
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