
  

  

QUIK   LIM   
    

CD4150   Hvid    -   50cc   -   30   sekunders   indstillet   tid   

CD4220   Hvid    -   220cc   -   30   sekunders   indstillet   tid   

CD4350   Tan    -   50cc   -   60   sekunders   indstillet   tid   

CD4320   Tan    -   220cc   -   60   sekunders   indstillet   tid   

CD4250   Sort    -   50cc   -   90   sekunders   indstillet   tid   

CD4220S   Sort    -   220cc   -   90   sekunders   indstillet   tid   

    

CD401    |   6   -   Tips   til   pakningsmiks   til   50   cc   patron   

CD402    |   20   -   Pak   ekstratil   50   cc   Cartridge   

blandetipsCD412    |   12   -   Pak   ekstra   blandetip   til   220   cc   patron   

    

CDDMA51    |   50cc   dispenser   er   påkrævet   til   brug   (sælges   separat)   



CDDM220    |   220cc   dispenser   er   påkrævet   til   brug   (sælges   
separat)   

    

Lavet   i   USA     
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Fremstillet   af   Coyote®   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   ID   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.us   

  

dele   inkluderet   

    

Coyote   Quik   Lim   50cc   eller   220cc   (1)   

Small   Mix   Tip   eller   Large   Mix   Tip   (1)   

Coyote   Quik   Lim   50cc   



Small   Mix   Tip   

  

Coyote   Quik   Lim   220cc   

Large   Mix   Tip   

For   instruktionsoversættelser   skal   du   gå   til:   

Para   traducciones   instructivas,   vaya   a:   

Gebrauchsanweisungen   finden   Sie   unter   :   

Pour   les   traductions   pédagogiques,   rendez-vous   sur:   

Per   le   traduzioni   didattiche   vai   a:   

For   instruksjonsoversettelser,   gå   til:   

For   instruktionsoversættelser,   gå   til:   

Po   tłumaczenia   instruktażowe   przejdź   do:   

    

www.coyote.us/instructions-quikglue   

    



    

    

    

    

Instruktioner   til   50cc   Quik   Lim   

1.   Rens   patronen   Snip   spidsen   af.   Sæt   patronen   i   
dispenserpistolen.   Fjern   en   lille   mængde   klæbemiddel   for   at   rense   patronen.   

  2.   Installer   blandespidsen   Placer   blandespidsen   korrekt,   og   drej   
den   på   plads.   Tips   kan   kun   bruges   én   gang.   

3.   Kør   en   testperle   ca.   1   ”i   længden.   Opbevar   ubrugt   portion   ved   
at   lade   blandespidsen   være   tændt,   når   den   er   færdig.   

4.   Lad   den   brugte   spids   fastgøres   som   en   hætte   til   næste   brug,   
så   lim   ikke   tørrer   ud   i   rørene.   

Når   du   er   klar   til   at   bruge   limen   igen,   fjern   den   gamle   spids   og   udskift   den   med   en   ny   spids.   



Opmærksomhed   

1.   Læs   omhyggeligt,   FØR   der   påføres   lim   for   at   sikre   korrekt   vedhæftning.   

2.   Quik   Lim   sætter   hurtigt.   For   at   sikre   en   ordentlig   binding   skal   du   arbejde   hurtigt.   Stil   patronen   
på   køl   for   at   bremse   arbejdstiden.   

    

Dele   sælges   separat   

CDDMA51    |   Dispenser   er   påkrævet   til   brug   (sælges   separat)   

  

CD401    |   6   -   Pak   ekstra   blandetips   til   50   cc   patron.   

CD402    |   20   -   Pak   ekstra   blandetips   til   50   cc   patron.   

  
______________________________   
  

Instruktioner   til   220cc   Quik   LimTøm   



1.patronen.   Snap   spidsen   af     med   en   skruetrækker.   Sæt   
patronen   i   dispenserpistolen.   Fjern   en   lille   mængde   klæbemiddel   for   at   rense   patronen.   

2.   Installer   blandespidsen   Placer   blandespidsen   korrekt,   og   skru   
den   på   plads.   Tips   kan   kun   bruges   én   gang.   

3.   Kør   en   testperle   ca.   1   ”i   længden.   Opbevar   ubrugt   portion   ved   
at   lade   blandespidsen   være   tændt,   når   den   er   færdig.   

4.   Lad   den   brugte   spids   fastgøres   som   en   hætte   til   næste   brug,   
så   lim   ikke   tørrer   ud   i   rørene.   Når   du   er   klar   til   at   bruge   limen   igen,   skal   du   fjerne   den   gamle   
spids   og   erstatte   den   med   en   ny   spids.   

OBS:   

1.   Læs   omhyggeligt,   FØR   du   påfører   lim   for   at   sikre   korrekt   vedhæftning.   

2.   Quik   Lim   sætter   hurtigt.   For   at   sikre   en   ordentlig   binding   skal   du   arbejde   hurtigt.   Stil   patronen   
på   køl   for   at   bremse   arbejdstiden.   

    

    



Dele   sælges   separat   til   220cc   

    

CDDM220    |   Dispenser   er   påkrævet   til   brug   (sælges   separat)   

  
___________________________________________   
  

CD412    |   12-pack   ekstra   blandetip   til   220   cc   patron.   

  
___________________________________________   
  

  

Vedligeholdelse   



For   at   sikre   maksimal   ydeevne   bør   støttepunkterne   i   håndtaget   smøres   med   WD-40   (eller   
tilsvarende)   efter   hver   10.   brug.   

Tør   altid   klæbemiddel   af   ved   hjælp   af   det   anbefalede   opløsningsmiddel   fra   fabrikken,   før   det   har  
tid   til   at   hærde.   

    

OBS   Brug   

aldrig   applikatoren   med   manglende   eller   løse   dele.   

Fjern   eventuelle   uønskede   materialerester   fra   applikatoren   ved   hjælp   af   en   blød   klud   og   et   
opløsningsmiddel   anbefalet   af   materialeleverandøren.   

Brug   altid   sikkerhedsbriller,   mens   du   bruger   dette   produkt,   og   følg   materialeleverandørernes   
brugsanvisning.   

ANSVARSFRASKRIVELSE   

Selvom   Coyote®   har   taget   alle   omhu   ved   udarbejdelsen   af     dette   dokument,   kan   det   ikke   påtage   
sig   ansvaret   for   udeladelser   og   garanterer   ikke,   at   det   er   korrekt   og   omfattende   i   alle   detaljer   i   
detaljerne.   Det   leverede   udstyr   bør   altid   betjenes   af   personer   med   et   passende   niveau   af   
færdigheder   og   uddannelse.   Coyote®   er   ikke   ansvarlig   for   tilfældige   eller   følgeskader   som   følge   
af   misbrug/misbrug   af   nogen   af     sine   produkter.   Fremstillet   i   Storbritannien   efter   ISO   9001:   2008   
standarder.   

Der   er   gjort   alt   for   at   sikre,   at   oplysningerne   i   denne   manual   var   korrekte   på   tidspunktet   for   
trykning.   Virksomheden   forbeholder   sig   dog   retten   til   at   ændre   enhver   specifikation   uden   varsel   i   
overensstemmelse   med   virksomhedens   politik   for   løbende   produktudvikling.   

    

    

Kontakt   Coyote   for   et   MSDS   for   dette   produkt   coyote@coyoteprosthetics.com   

  


