TEMPO LÁNCSZEMEK

TREAD TEMPO

T20 torx csavarhúzó

3/8” csavarkulcs

12mm csavarkulcs

1/4” lapos csavarhúzó

T25 torx csavarhúzó

LINK 9

LINK 19

5mm hex imbusz

T27 torx csavarhúzó

- csavarozza ki, és húzza a 2. pozícióba a
koronát.
- tekerje a koronát az óramutató járásával
megegyező irányba a dátum beállításához.
- nyomja vissza a koronát az 1. pozícióba.
- csavarozza be a koronát.

10mm csavarkulcs

6mm csavarkulcs

6mm hex imbusz

T30 torx csavarhúzó

LINK 10

LINK 20

3mm hex imbusz

Vágóhorog

Idő beállítása

8mm csavarkulcs

Sörnyitó

4mm hex imbusz

Karbid üvegtörő tüske

becsavarozva

(B)

11mm csavarkulcs

LINK 18

LINK 15
#1-2 csillag csavarhúzó

LÁNCSZEM SZERSZÁM

7mm csavarkulcs

A lünetta használata

(A)

#1 pozidrív csavarhúzó

1/8” lapos csavarhúzó

5/16” lapos csavarhúzó

- csavarozza ki, és húzza a 3. pozícióba a
koronát.
- állítsa be a pontos időt.
- nyomja vissza a koronát az 1. pozícióba.
- csavarozza be a koronát.

3. pozíció

3/32” lapos csavarhúzó

LINK 6

Dátum beállítása

becsavarozva

LINK 17

#2 pozidrív csavarhúzó

Használati utasítás

2. pozíció

LINK 1

- a lünetta 12 óra jelölőjét (A) forgassa a
percmutatóhoz (B)
- ezután az időközben eltelt idő (1 órán
belül) a lünettáról lesz leolvasható.
- a lünetta biztonsági okokból csak egy
irányba forgatható, véletlen elmozdítása
esetén hosszabb időt fog jelezni.

Kicsi lapos csavarhúzó

3/16” lapos csavarhúzó

Gyémántporos reszelő

CSAT
1/4” dugókulcs adapter
#2 négyszög kulcs

HASZNÁLAT

GARANCIA
A Leatherman szerszámokra a vásárlás napjától
számított 25 év, a TEMPO órára 2 év garanciát
vállalunk az eredeti vásárló* részére.

A LÁNCSZEMEK KIVÉTELE/CSERÉJE

A garancia nem vonatkozik:
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra,
- a tartozékokra (övtok, bitek stb.),
- a színezett (eloxált) vagy natúr (fém) felületek kopására,
- a késpengék élezésére.
A garancia kizárólag a hivatalos forgalmazó v. partnerei által értékesített termékekre vonatkozik!

A HOSSZÚSÁG BEÁLLÍTÁSA

A garanciális igény érvényesítéséhez a forgalmazó kérheti a vásárlás helyét és
idejét igazoló számlát és/vagy az eredeti csomagoláson található címkét.
Fontos: a garancia csak a személyes használatra vásárolt termékekre vonatkozik!
A garancia nem vonatkozik a különféle aukciós oldalakról (Vatera, E-bay,
Jófogás stb.) beszerezhető, nem hivatalos forgalmazó által kínált - jellemzően
magánszemélyek által külföldről, továbbértékesítésre behozott - termékekre
sem!

A FUNKCIÓK HASZNÁLATA

A CSŐKULCS ADAPTER HASZNÁLATA

A meghibásodott szerszámokat a gyár által erre a célra biztosított, felújított
(ún. „refurbished”) szerszámokra cseréljük, vagy igény esetén kiküldjük a gyárba javításra (ez hosszabb átfutási idővel és postázási költséggel is jár!).
*eredeti vásárló: a termék első vásárlója. Az a személy, aki a terméket megvásárolta a
hivatalos forgalmazótól, és akinek a neve szerepel a vásárlást igazoló bizonylaton.
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