®

7072

Mesjes:
7072-1
7072-2
7072-3

Zuigerveergroefreiniger
Voor zuigers Ø 50-127 m m . Met m etrisch én inch m esje.
Lengte 290 m m . Gewicht 298 gram .

1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"
2 2,5 3 4 4,5 m m en 1/4"
1,2 1,5 1,8 2,8 5 5,5 m m

Handleiding
1. Druk pal in en schuif het geheel naar achteren.
2. Draai het m esje tot de gewenste afm eting naar voren gericht staat.
Als dit m oeilijk gaat kunt u de m oer losser draaien.
3. Leg de zuiger tussen het apparaat. De sm alle randen van het apparaat
liggen in de te reinigen groef.
4. Druk pal weer in en schuif de houder naar de zuiger toe totdat het
m esje in de groef valt en vervolgens verend iets terug scharniert.
Laat de pal dan los.
5. Draai het gehele apparaat m et de klok m ee,
waardoor het m esje de groef zal gaan reinigen.
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