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 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 Ściągaczy-odklejaczy 
 QS11132, QS11134, QS11461 
  
 

I ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
Symbol QS11461 QS11132 QS11134 

Odklejacz 1szt. (10-30mm) 2szt. (30-50mm 
i 50-75mm) 

1szt (75-105mm) 

Śruba centralna 1szt. 1szt. 1szt. 

Belka 1szt. 1szt. 1szt. 

Przedłużka 4szt. 8szt. 4szt. 

Nakrętka z podkładką 2szt. 4szt. 2szt. 

Łapa ściągacza 2szt. - - 

 
 
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 
UWAGA! Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie poniższych 
instrukcji prowadzić może do porażenia elektrycznego, pożaru i poważnych urazów ciała. 
 
Miejsce pracy 

1. UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI. Bałagan w miejscu zwiększa prawdopodobieństwo wypadków. 
2. ZWRACAJ UWAGĘ NA WARUNKI W MIEJSCU PRACY. Nie używaj narzędzia w miejscach wilgotnych, mokrych. Nie 

wystawiaj na działanie deszczu. Nigdy nie używaj narzędzi w pobliżu łatwopalnych gazów i płynów. 
3. TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZĄDZENIA. Dzieci nie powinny znajdować się w miejscu pracy. Każde rozproszenie 

może być przyczyną wypadku. Nie pozwalaj dzieciom przenosić urządzenia ani żadnych akcesoriów z nim związanych. 
 

Bezpieczeństwo użytkownika 

1. Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność oraz  zdrowy rozsądek. Nie wolno obsługiwać 
narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz niektórych leków. Czytaj ulotki leków, których zażywasz 
aby sprawdzić, czy wpływają one na Twoją ocenę sytuacji oraz refleks. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości nie 
obsługuj narzędzia. 

2. Należy używać odpowiednich akcesoriów ochronnych. Podczas pracy z narzędziem należy nosić okulary ochronne, 
maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe buty, kask oraz ochronę uszu zawsze gdy wymaga tego sytuacja. Zmniejszy 
to ryzyko wypadków. 
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Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją 

1. Nie należy przeciążać narzędzia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy obciążeniach do których 
zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia. 

2. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić, czy nie ma luzów i usterek ruchomych części, 
czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę 
urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy narzędzia. Wiele usterek 
ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji. 

3. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów z nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób prawidłowy. 
Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem 
może być przyczyną poważnych wypadków. 

 
III. OBSŁUGA 

Ściągacze-odklejacze przeznaczone są do demontażu bieżni łożysk i innych elementów okrągłych umocowanych na 
wałach. 
1. Założyć odklejacz na demontowany element, mocno skręcić nakrętki. 
2. Dokręcić do odklejacza przedłużki o długości dostosowanej do długości wału. 
3. Założyć na przedłużki belkę i skręcić nakrętkami. 
4. Wkręcić w belkę uprzednio nasmarowaną śrubę centralną i wypośrodkować oś ściągacza z osią ściąganego elementu. 

UWAGA: Rozpoczęcie pracy ze ściągaczem umieszczonym niewspółosiowo grozi uszkodzeniem ściągacza lub 
poważnymi obrażeniami ciała. 

5. Stopniowo wkręcać śrubę centralną obserwując ściągacz oraz demontowany element. W przypadku zauważenia 
jakichkolwiek odkształceń natychmiast przerwać pracę. 

6. Po zakończonej pracy rozłożyć ściągacz i wyczyścić wszystkie jego elementy. 
Zestaw QS11461 umożliwia demontaż za pomocą dołączonych łap. W takim wypadku zamiast odklejacza z przedłużkami 
na demontowany element należy założyć łapy, do których należy przykręcić belkę. 

 
IV. KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE 

1. Regularna i prawidłowa konserwacja narzędzia zapewni jego prawidłową i długą pracę. 
2. Regularnie dokonywać przeglądów narzędzia. Uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić. 
3. Prawidłowo smarować narzędzie. Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy nasmarować śrubę centralną! 
4. Narzędzie przechowywać w suchym miejscu. 

 
V. GWARANCJA 
1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym 

lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 
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