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NÁVOD NA POUŽITÍ 

Svěrací čelisti AQUA-JAW 

Výrobce: Omni Cubed (U.S.A.) 

 

Nastavení rozsahu čelistí: 

 

Prostudujte si prosím před použitím 

následující instrukce k čelistím Aqua-Jaw. 

Stlačte čelisti k sobě a vytáhněte kolík. 

 

 

 

 

 

Nastavte čelisti do potřebného maximálního 

rozsahu a nastavte zářez na čepu u obou 

čelistí stejně. 

Poznámka: Na každém čepu je 10 zářezů 

pro nastavení rozsahu čelistí od 1 do 10 cm. 

 

 

 

Zasuňte kolík zpět do čelistí, až uslyšíte 

zaklapnutí kolíku do zářezu na čepu. 

Celý postup zopakujte u všech čepů na 

čelistech, aby byl všude nastaven stejný 

rozsah. 

mailto:info@boudacommercio.cz


BOUDA COMMERCIO s.r.o. – Hájecká 185 -  273 51 Červený Újezd,                      

tel: 312 690 385 - 386, fax: 312 690 387,    e-mail: info@boudacommercio.cz 
www.boudacommercio.cz 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Návod Na použití OMNI CUBED Str. 2 / 4   

 

Nasazení čelistí na materiál: 

 

Po nastavení rozsahu uvolněte čelisti 

pomocí otočných klik, aby se čelisti 

rozevřely na požadovaný rozsah. 

Uchopte čelisti za obě madla a nasuňte 

čelisti na materiál. 

Poznámka: Před nasazením čelistí očistěte 

materiál od prachu. Neuvolňujte otočné 

kličky až na doraz, může dojít k poškození 

těsnění, které zabraňuje vypadnutí kliček. 

 

Uchopte čelisti za obě madla a přitlačte 

čelisti společně z obou stran k materiálu. 

Požívejte pouze ruce k přitlačení, dotažení 

kleští. Jinak může dojít k poškození čelistí a 

jejich součástí. 

 

 

Po přitlačení čelistí lehce utáhněte nejprve 

spodní kličku čelistí (Vždy utahujte nejprve 

spodní kličku!). 

Následně lehce dotáhněte horní kličku. 

Postupně dotáhněte rovnoměrně obě 

kličky, tak aby čelisti seděli pevně a přesně 

na materiálu. 
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Sejmutí čelistí z materiálu: 

 

 

Uvolněte obě kličky a přidržuje současně 

čelisti za madla. 

 

 

 

 

 

 

 

Uchopte obě madla a tahem do stran 

odtáhněte obě čelisti od materiálu a 

uvolněte čelisti. 

 

 

 

 

 

Pokud nejde uvolnit čelisti tahem, přidržte 

čelisti za jedno madlo a klepněte do 

druhého, aby došlo k uvolnění čelistí od 

materiálu. 

Pokud udržujete čelisti čisté a současně 

promazáváte pravidelně všechny pohyblivé 

části, minimalizujete tím právě možnost 

„přilepení“ kleští k materiálu. 
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Údržba čelistí Aqua-Jaw: 

 

Pravidelně čistěte a promazávejte všechny 

pohyblivé části výrobku: kličky, čepy na 

čelistech, závity a spodní a horní část 

podložek z šedého pvc u kliček (obrázek 1). 

Doporučujeme provádět mazání 1x 

měsíčně, případně podle potřeby. 

Výrobce doporučuje použít plastické mazivo 

(white lithium grease) nebo mazivo s PTFE. 

Tyto maziva Vám pomůžou udržet čelisti a 

jejich části v perfektním stavu. 

Nevhodné nebo nedostatečné mazání může 

zapříčinit až z 90% ztrátu účinnosti čelistí. 

Pokud se Vám zdá, že čelisti nepracují lehce 

a správně, je to ve většině případů 

způsobeno nedostatečným nebo 

nesprávným mazáním. 

NEPOUŽÍVEJTE MAZIVO NA GUMOVÝ 

POVRCH ČELISTÍ! 

Gumové části čelistí čistěte často hadrem 

(obrázek 2). Před použitím vždy zkontrolujte 

gumu, abyste zabránili poškrábání 

materiálu. 

 

Používejte prosím manipulační techniku 

citlivě a se zdravým rozumem. Vždy 

přenášejte materiál se správnými zdvihacími 

zařízeními a technikou. Pokud se Vám zdá, 

že kleště nesedí pevně nebo kloužou, 

okamžitě položte přenášený materiál. 

Firma Omni Cubed (ani jejich distributoři) 

nenesou žádnou odpovědnost za případné 

škody, ani za případnou fyzickou nebo 

psychickou újmu. 
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