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Produktinformation

Kære kunde! 
Med dette praktiske multifunktionsværktøj ved hånden er du godt rustet til enhver situation. 

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet! 

Teamet fra Tchibo

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugs-
anvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregi-
velse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med. 

Anvendelsesformål
Produktet er egnet til små håndværksmæssige opgaver og kan ikke erstatte almindeligt standardværktøj. •
Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål. •
Produktet er kun beregnet til at blive brugt af myndige personer. •

FARE for børn
Produktet er ikke legetøj. Hold børn væk fra produktet, og opbevar det altid uden for børns rækkevidde. •
Emballeringsmaterialer skal ligeledes opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning! •

FARE – risiko for personskade
Vær forsigtig, når du bruger produktet, så du ikke får fingrene i klemme, især når du folder redskaberne•
ud og ind, og når du gør produktet rent. 
Sørg for aldrig at holde fingrene mellem redskaberne og håndtaget, når du folder redskaberne ind! 
Fold altid kun ét redskab ud, og arbejd kun med ét redskab ad gangen. Alle de andre redskaber skal•
være foldet ind. Forvis dig om, at redskabet er foldet helt ud, før du bruger det.
Fold altid multifunktionsværktøjet helt sammen igen efter brug. •
Kontrollér multifunktionsværktøjet for skader før hver brug. Multifunktionsværktøjet må ikke bruges,•
hvis det er beskadiget. 
Brug ikke værktøjet til arbejde på strømførende elektriske kredsløb. •

FORSIGTIG – risiko for materielle skader
Beskyt multifunktionsværktøjet mod fugt. •

Rengøring/pleje

Rengør multifunktionsværktøjet regelmæssigt med en hårdt opvredet klud, og tør det derefter godtm

af – især hvis det er blevet fugtigt. Efter rengøring smøres hængslerne med en let maskinolie eller 
en rustopløsende olie. 

Håndtag

Karabinhage

Unbrakonøgler
4 / 5 / 6 mm

Unbrakobit 8 mm 
(magnetisk bit) 

Stjerneskruetrækker

Egernøgle 
14G

Flad skruetrækker

Oplukker

Unbrakonøgler 
2 / 2,5 / 3 mm

Kædeadskiller

Gaffelnøgler
8 / 9 / 10 mm

DækjernKædekrog

Unbrakobit til kædeadskiller

Multifunktionsværktøj 
til cykler
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Skru ikke bolten helt ud! 


