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NÁVOD K POUŽITÍ 

 

SVORKY NA LEPENÍ MITER-IT 

ORIGINAL & CORNER 
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A. Knoflík pro jemné nastavení 

B. Páčka pro uvolnění kusu 

C. Gumové podložky 

D. Držák svorky (pro lepený kus) 

E. Noha svorky 

 

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 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

OMNI CUBED Str. 4 / 9   

 

BEZPEČNOST 

Nedodržení bezpečnosti, údržby a pokynů může způsobit poruchu přístroje, vážné zranění a / nebo 

poškození majetku. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Miter-IT jsou jednuduché svorky pro lepení pokosů pod 45°. Svorky nejsou uzpůspbeny pro příliš 

vysoký tlak. Neutahujte příliš svorky. Pro zvyšení síly lepeného spoje použijte lepicí pásku. 

Lepený kus by měl být řezán pod úhlem 45°, aby se dal se svorami použít. 

Vždy dbejte opatrnosti při polohování svorek na kámen, hrany materiálu jsou křehké. 

 

 

 

 

ÚDRŽBA 

Promazávejte závit každé 3 měsíce, případně při kontaktu svorek s rozpouštědly (např. aceton). 

Pro odstranění zbytků lepidla ze svorek použijte aceton. 

Zaschlé lepidlo odstraňte tupým ostřím nože nebo škrabkou. 

Před každým použitím utřete/očistěte gumové podložky (použijte vodu, ne rozpouštědla). Podložky 

dle potřeby vyměňte. 
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INSTRUKCE K POUŽITÍ 
 

Rozmyslete se, kolik svorek budete potřebovat. 

Obyčejně na každých 60-120 cm je potřeba 1 svorka, ale na delší kusy může být potřeba více svorek. 

Ujistěte se, že materiál je čistý. 

Naneste lepidlo. 

Umístěte MITER-IT na kamennou desku. Opatrně se ujistěte, že noha svorky se dotýká lepené horní 

hrany. 

Uchopte otočný knoflík a uvolněte páčku na odjištění zdvihu a uvolněte svorku až na spodní polohu 

(obr. 1). 

 

Otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, aby jste svorku zcela uvolnil až na spodní hranici 

(obr. 2). 

 

Vložte lepený kus do části držáku svorky (obr. 3). 
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Uchopte otočný knoflík, uvolněte páčku pro uvolnění držáku a zdvihejte postupně každou stranu 

kusu, až je lepený kus těsně u horní hrany (obr. 4). 

 

Ujistěte se, že lepený kusr je v požadované pozici. 

Otáčejte knoflíkem po směru hodinových ručiček a spojte oba lepené kusy (obr. 5). 

 

Neutahujte příliš spoj k sobě, může dojít k posunu hrany mimo požadovanou pozici. 

Mezi svorky použijte pásku pro zafixování spoje (obr. 6). 
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Nechte lepený spoj zaschnout. 
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PODOBNÉ PRODUKTY 
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
Rádi Vám pomůžeme, poradíme, nabídneme náhradní díly apod. Ve všech 
případech nás kontaktujte na: 
T: +420 312 690 385 
M: +420 777 762 086 
Email: info@boudacommercio.cz 
 
 
 

ZÁRUKA 
Omni Cubed poskytuje záruku původnímu vlastníkovi produktu po dobu 
jednoho roku od data nákupu. Tato záruka se vztahuje na vady vzniklé při 
výrobě a na vady, kterése projeví při běžném používání. Tato záruka se 
nevztahuje na nesprávné použití a na běžné opotřebení součástek. Obraťte se 
na zákaznický servis Omni Cubed nebo prodejce. 
 
 

ODPOVĚDNOST 
Omnicubed, autorizovaní distributoři, ředitelé, ředitelé, zástupci, zaměstnanci 
nebo výrobci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, 
represivní, náhodné nebo zvláštní následné škody na majetku nebo životě, ať už 
vzniknou nebo jsou s nimi spojeni, nebo za zneužití našich výrobků. 
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