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Návod k použití

Děrovací a nýtovací kleště



Vážení zákazníci,

Vaše nové děrovací kleště mají 6 nástavců na otvory 
o velikosti 2,5 až 5 mm. Nýtovacími kleštěmi můžete 
zcela jednoduše připevňovat nýty až do průměru 5 mm.
Kleště lze mnohostranně využívat, např. k opravování
opasků a zdobení bund, kalhot nebo jiných textilií.

Abyste mohli hned začít, přiložili jsme 100 nýtů o průměru
5 mm.

Přejeme Vám s Vaším novým nářadím mnoho spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Vynikající kvalita výrobku, pečlivý výběr a  ex -
kluzivní výroba. Pouze výrobek splňující tyto
požadavky nese pečeť kvality společnosti Tchibo.

Další informace na:  www.tcm–quality.com



Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto 
návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo 
škodám.  Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití 

Děrovacími kleštěmi se děrují otvory např. do opasků apod.
Lze děrovat otvory s průměrem 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 nebo
5 mm. 
Nýtovacími kleštěmi se připevňují nýty. 
Vhodnými materiály k děrování nebo upevňování nýtů jsou
kůže, plast, lepenka, látka, guma apod.  

Kleště jsou koncipovány pro soukromé použití a nejsou vhodné
ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti 

• Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

• Výrobek není určen na hraní. Uchovávejte jej proto mimo
dosah dětí. 

VÝSTRAHA před poraněním

• Při děrování a nýtování postupujte opatrně, abyste se
neporanili. 
Dávejte pozor, aby se při používání Vaše prsty nenacházely
mezi děrovacím nástrojem a dosedací plochou, popř. mezi
nýtovací dosedací plochou a protikusem.

Bezpečnostní pokyny
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Není zobrazeno:
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Použití děrovacích kleští

Zajištění a odjištění děrovacích kleští

1. Stiskněte rukojeti děrovacích 
kleští k sobě.

2. Pro zajištění děrovacích kleští
 vyklopte páčku pojistky nahoru 
ve směru drážky. 

3. Pro odjištění kleští sklopte páčku
opět dolů. 

Nastavení velikosti otvorů a děrování

Otáčejte děrovacím nástrojem 
kleští (jde to pouze jedním směrem!),
dokud nebude odpovídající velikost
děrovací dosedací plochy ležet
naproti. V každé poloze děrovací
nástroj slyšitelně zaskočí.

Stiskněte konce rukojetí děrovacích
kleští k sobě. Tak budete mít větší
silový účinek.  

m
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Nejdřív vyzkoušejte správnou
velikost na zbytku materiálu. 



Použití nýtovacích kleští

Zajištění a odjištění nýtovacích kleští

1. Stiskněte rukojeti nýtovacích 
kleští k sobě.

2. Pro zajištění nýtovacích kleští
 vyklopte páčku pojistky nahoru 
ve směru drážky. 

3. Pro odjištění kleští sklopte páčku
opět dolů. 

Nasazení nýtu

1. Děrovacími kleštěmi nejdříve vytvořte otvor ve velikosti
nýtu.

2. Do otvoru zasuňte nýt.
Široká strana nýtu musí ležet 
na později viditelné straně.

3. Nýtovací kleště nasaďte tak, 
aby široká část nýtu ležela na
 nýtovací dosedací ploše.

4. Nyní k zalemování nýtu pevně
stiskněte nýtovací kleště.
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