
  

  

SZYBKI   KLEJ   
    

CD4150   Biały    –   50   cm3   –   30   sekund   

wiązania   CD4220   Biały    –   220   cm3   –   30   sekund   

wiązania   CD4350   Tan    –   50   cm3   –   60   sekund   

wiązania   CD4320   Tan    –   220   cm3   –   60   sekund   

wiązania   CD4250   Czarny    –   50   cm3   –   90   sekund   

wiązania   CD4220S   Czarny    –   220   cm3   –   90   sekund   ustawiony   
czas   

    

CD401    |   6-pak50   cc   

końcówek   mieszających   do   wkładuCD402    |   20-pak   
dodatkowychkartridża   50   cm3   

końcówek   mieszających   doCD412    |   12-pak   dodatkowych   
końcówek   mieszających   do   wkładu   220   cc  

    



CDDMA51    |   Do   użytku   wymagany   jest   dozownik   50   cm3   
(sprzedawany   oddzielnie)   

CDDM220    |   Do   użytku   wymagany   jest   dozownik   220   cm3   
(sprzedawany   oddzielnie)   

    

Wyprodukowano   w   USA     

  

QUIKGLUE.revA.09292021   

    

Wyprodukowano   przez   Coyote®   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   ID   83706   

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

  

Dołączone   części   

    

Coyote   Quik   Glue   50   cm3   lub   220   cm3   (1)   

Small   Mix   Tip   lub   Large   Mix   Tip   (1)   

Coyote   Quik   Glue   50   cm3   



Small   Mix   Tip   

  

Coyote   Quik   Glue   220   cm3   

Large   Mix   Tip   

Aby   uzyskać   tłumaczenia   instruktażowe,   przejdź   do:   

Para   traducciones   instructivas,   vaya   a:   

Gebrauchsanweisungen   finden   Sie   unter   :   

Pour   les   traductions   pédagogiques,   rendez-vous   sur:   

Per   le   traduzioni   didattiche   vai   a:   

Instruksjonsoversettelser,   gå   til:   

Instruktionsoversættelser,   gå   til:   

Po   tłumaczenia   instruktażowe   przejdź   do:   

    

www.coyote.us/instructions-quikglue   

    



    

    

    

    

Instrukcje   dotyczące   kleju   Quik   Glue   50   cm3   

1.   Wyczyść   wkład   Odetnij   końcówkę.   Włóż   kartusz   do   pistoletu   
dozującego.   Usuń   niewielką   ilość   kleju,   aby   oczyścić   wkład.   

  2.   Zainstalować   końcówkę   mieszającą   Odpowiednio   wyrównać   
końcówkę   mieszającą   i   przekręcić   na   miejsce.   Napiwków   można   użyć   tylko   raz.   

3.   Uruchom   koralik   testowy   ok.   1   godz.   1”   długości.   Przechowuj   
niewykorzystaną   porcję,   pozostawiając   końcówkę   mieszającą   załączoną   po   zakończeniu.   

4.   Pozostaw   zużytą   końcówkę   dołączoną   jako   nasadkę   do   
następnego   użycia,   aby   klej   nie   wyschł   w   tubkach.   

Gdy   klej   będzie   gotowy   do   ponownego   użycia,   usuń   starą   końcówkę   i   wymień   ją   na   nową.   



Uwaga   

1.   Przeczytaj   uważnie   PRZED   nałożeniem   kleju,   aby   zapewnić   odpowiednią   przyczepność.   

2.   Klej   Quik   szybko   się   wiąże.   Aby   zapewnić   prawidłowe   wiązanie,   pracuj   szybko.   Włóż   wkład   
do   lodówki,   aby   spowolnić   czas   pracy.   

    

Części   sprzedawane   oddzielnie   

CDDMA51    |   Do   użycia   wymagany   jest   dozownik   (sprzedawany   oddzielnie)   

  

CD401    |   6-pak   dodatkowych   końcówek   mieszających   do   wkładu   50   cc.   

CD402    |   20-pak   dodatkowych   końcówek   mieszających   do   wkładu   50   cc.   

  
______________________________   
  

Instrukcje   dotyczące   kleju   Quik   220   cm3   



1.   Wyczyść   wkład.   Odłam   końcówkę   śrubokrętem.   Włóż   nabój   
do   pistoletu   dozującego.   Usuń   niewielką   ilość   kleju,   aby   oczyścić   wkład.   

2.   Zainstalować   końcówkę   mieszającą   Odpowiednio   wyrównać   
końcówkę   mieszającą   i   wkręcić   na   miejsce.   Napiwków   można   użyć   tylko   raz.   

3.   Uruchom   koralik   testowy   ok.   1   godz.   1”   długości.   Przechowuj   
niewykorzystaną   porcję,   pozostawiając   końcówkę   mieszającą   załączoną   po   zakończeniu.   

4.   Pozostaw   zużytą   końcówkę   dołączoną   jako   nasadkę   do   
następnego   użycia,   aby   klej   nie   wyschł   w   tubkach.   Gdy   klej   będzie   gotowy   do   ponownego   
użycia,   usuń   starą   końcówkę   i   zastąp   ją   nową.   

Uwaga:   

1.   Przeczytaj   uważnie   PRZED   nałożeniem   kleju,   aby   zapewnić   odpowiednią   przyczepność.   

2.   Klej   Quik   szybko   się   wiąże.   Aby   zapewnić   prawidłowe   wiązanie,   pracuj   szybko.   Włóż   wkład   
do   lodówki,   aby   spowolnić   czas   pracy.   

    

    



Części   sprzedawane   oddzielnie   dla   220cc   

    

CDDM220    |   Do   użytku   wymagany   jest   dozownik   (sprzedawany   oddzielnie)   

  
___________________________________________   
  

CD412    |   12-pak   dodatkowych   końcówek   mieszających   do   kartridża   220   cc.   

  
___________________________________________   
  

  

Konserwacja   



Aby   zapewnić   maksymalną   wydajność,   sworznie   podparcia   w   uchwycie   należy   nasmarować   
WD-40   (lub   odpowiednikiem)   po   każdych   10   użyciach.   

Zawsze   wytrzyj   klej   za   pomocą   rozpuszczalnika   zalecanego   przez   producenta,   zanim   zdąży   się   
utwardzić.   

    

UWAGA   

Nigdy   nie   używaj   aplikatora   z   brakującymi   lub   luźnymi   częściami.   

Usuń   wszelkie   niepożądane   pozostałości   materiału   z   aplikatora   za   pomocą   miękkiej   szmatki   i   
rozpuszczalnika   zalecanego   przez   dostawcę   materiału.   

Zawsze   noś   okulary   ochronne   podczas   obsługi   tego   produktu   i   postępuj   zgodnie   z   instrukcjami   
użytkowania   dostawcy   materiałów.   

ZASTRZEŻENIE   

Chociaż   firma   Coyote®   dołożyła   wszelkich   starań   podczas   przygotowywania   tego   dokumentu,   
nie   może   przyjąć   odpowiedzialności   za   pominięcia   i   nie   gwarantuje,   że   jest   on   poprawny   i   
wyczerpujący   w   każdym   szczególe.   Dostarczony   sprzęt   powinien   być   zawsze   obsługiwany   
przez   osoby   o   odpowiednim   poziomie   umiejętności   i   przeszkolenia.   Coyote®   nie   ponosi   
odpowiedzialności   za   przypadkowe   lub   wtórne   szkody   wynikające   z   niewłaściwego   
użytkowania/nadużycia   któregokolwiek   z   jej   produktów.   Wyprodukowano   w   Wielkiej   Brytanii   
zgodnie   z   normami   ISO   9001:2008.   

Dołożono   wszelkich   starań,   aby   informacje   zawarte   w   niniejszej   instrukcji   były   poprawne   w   
momencie   oddania   do   druku.   Firma   zastrzega   sobie   jednak   prawo   do   zmiany   dowolnej   
specyfikacji   bez   powiadomienia,   zgodnie   z   polityką   firmy   dotyczącą   ciągłego   rozwoju   produktów.   

    

    

Skontaktuj   się   z   firmą   Coyote,   aby   uzyskać   kartę   charakterystyki   dla   tego   produktu   
coyote@coyoteprosthetics.com   

  


