
Sada na zatlačenie brzdových piestov 

21 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím tohto nástroja a jeho príslušenstva si pozorne prečítajte tento 

manuál. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Manuál uchovajte 

pre budúce použitie. 
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Upozornenie 

• Tento produkt nie je hračka. Udržiavajte ho mimo dosahu detí. 

• Použite správny adaptér pre vozidlo. Správne zvolený adaptér vykoná prácu lepšie 

a bezpečnejšie. Nepoužívajte nástroj alebo jeho súčasti na iný účel, ako je určený. 

• Skontrolujte vychýlenie alebo zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých 

dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť prácu s nástrojom. 

• Nástroj a jeho príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a s prihliadnutím na 

pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. 

 

Návod na obsluhu 

• Sada na zatlačenie brzdových piestov bude fungovať s väčšinou modelov vozidiel. 

Prezrite si zoznam dielov s popisom, ktoré komponenty budú vhodné pre Vaše vozidlo. 

• Prečítajte si manuál vozidla pre určenie a použitie vhodného disku a sťahováku. 

• Zdvihnite a bezpečne zaistite vozidlo. 

• Odstráňte koleso a brzdový strmeň. 

• Odstráňte opotrebované brzdové doštičky a zabezpečenie. 

• Po odstránení brzdových doštičiek nasaďte na sťahovák adaptér a na magnet príslušný 

disk pre typ Vášho vozidla. Otáčavým pohybom zaskrutkujte piest späť do brzdového 

strmeňa.  

• Namontujte brzdový strmeň, brzdové doštičky a kolesá. 

Poznámka: Pred použitím dôkladne otestujte brzdy. 
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Bezpečnosť pri práci 

• Deti a neoprávnené osoby sa nemôžu zdržiavať mimo miesta práce. Rozptyľovanie 

môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím. 

• Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. 

 

Osobná bezpečnosť 

• Pri práci noste bezpečnostné okuliare, ochrannú masku / respirátor a pracovné rukavice. 

• Zostaňte v strehu a používajte zdravý rozum pri práci. Nikdy nepracujte pod vplyvom 

alkoholu, drog alebo iných omamných látok. 

• Nepreceňujte sa. Udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu po celý čas.  

• Pri práci noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Zabezpečte, 

aby sa vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný 

odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami. 

 

Údržba a servis 

• Poškodené nástroje a príslušenstvo môže zlyhať a spôsobiť zranenie. Nepoužívajte 

poškodený produkt. 

• Pred každým použitím skontrolujte stav náradia a jeho príslušenstva. Skontrolujte 

vychýlenie alebo zaseknutie pohyblivých častí, prasknuté alebo rozbité diely a iné 

okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnú prevádzku. 

• Po použití očistite vonkajšie povrchy čistou a vlhkou handričkou. 

 

Poznámka: upozornenia a inštrukcie v tomto návode nemusia zahŕňať všetky možné 

podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Operátor by mal pochopiť, že zdravý rozum 

a opatrnosť sú faktory, ktoré nemôžu byť súčasťou tohto produktu, ale musia byť 

poskytnuté operátorom. 
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Číslo 

dielu 
Popis 

Počet 

ks 

0 2-1/2” Disk pre GM®79 Seville, El Dorado 1 

1 Adaptér 1 

2 2-1/64” Disk pre Citröen/XM®, Xantia® (F/R) 1 

3 

2-5/32” Disk pre Audi®(F), Fiat/Alfa Romeo®/F), Ford® Fiesta ®(F), Honda® 

Concesto(F), Jaguar® XJ6, XJ40(F/R), BMW® 

318is,320I,325TD,518i,525i,1x,740i,850ci,M5(F), Mitsubishi® Colt(F), 

Nissan® Miera, Stanza, Sunny(F), Range Rover® Austin, Metro, 200&400 

Series, Maestra, Montego(F), Toyota® Camry(F), Volvo®(F), VW® Passat, 

Golf, GTI(F) 

1 

4 

1-1/4” Disk pre Ford® AU&NZ, Telstar, Laser(R), Mazda®®, Saab® 9000(R), 

Fiat/Alfa Romeo 1642(R), Honda Prelude, CRS, 16i, GM Saturn, Grand Prix, 

Lumina(R) 

1 

5 3/8” Adaptér 1 

6 1-21/32 Disk pre Nissan Primera, VW-Golf IV 1 

7 

1-21/32” Disk pre Audi 80,90,V8 100, Coupe E(R), Range Rover 800, Subaru 

L, Z(R), Ford Sierra, Grenada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, 

Peugeot 405, 1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi, MI, 2.0 Sri(R), Toyota Celica Corolla, GT, 

MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, 

Scirroca, GTX 

1 

8 1-7/8” Disk pre GM 1 

9 2-1/8” Disk pre GM, Cadillac Seville&El Dorado 1 

A 1-3/16” Disk pre Renault® R21, Laguna 1 

E 1-21/32” Disk pre Cefiro, Maxima 1 

F 1-1/4” Disk pre Opel 1 

L Sťahovák pre ľavákov 1 

K 2-1/8” Disk pre Citröen C5 1 

M 1-1/4” Disk pre Ford 1 

N 1-1/4” Disk pre Saab, Honda 1 

R Sťahovák pre pravákov 1 

O Adaptér 1 

K1 2-1/3” Disk 1 

K2 1-25/32” Disk 1 
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