
Sada na zatlačení brzdových pístů  

21 ks 

 

 

 
 

 

 

 

 

Před použitím tohoto nástroje a jeho příslušenství si pozorně přečtěte tento 

manuál. V opačném případě může dojít k vážnému zranění. Manuál uschovejte 

pro budoucí použití. 
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Upozornení 

• Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí. 

• Použijte správný adaptér pro vozidlo. Správně zvolený adaptér provede práci lépe a 

bezpečněji. Nepoužívejte nástroj nebo jeho součásti na jiný účel, než je určen. 

• Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a 

jiné okolnosti, které mohou ovlivnit práci s nástrojem. 

• Nástroj a jeho příslušenství používejte v souladu s těmito pokyny a s přihlédnutím na 

pracovní podmínky a práci, která má být provedena. 

 

Návod k obsluze 

• Sada na zatlačení brzdových pístů bude fungovat s většinou modelů vozidel. 

Prohlédněte si seznam dílů s popisem, které komponenty budou vhodné pro Vaše 

vozidlo. 

• Přečtěte si manuál vozidla pro určení a použití vhodného disku a stahováku. 

• Zvedněte a bezpečně zajistěte vozidlo. 

• Odstraňte kolo a brzdový třmen. 

• Odstraňte opotřebované brzdové destičky a zabezpečení. 

• Po odstranění brzdových destiček nasaďte na stahovák adaptér a na magnet příslušný 

disk pro typ Vašeho vozidla. Otáčivým pohybem zašroubujte píst zpět do brzdového 

třmenu. 

• Namontujte brzdový třmen, brzdové destičky a kola. 

Poznámka: Před použitím důkladně otestujte brzdy. 
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Bezpečnost při práci 

• Děti a neoprávněné osoby se nemohou zdržovat mimo místa práce. Rozptylování může 

způsobit ztrátu kontroly nad nářadím. 

• Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. 

 

Osobní bezpečnost 

• Při práci noste bezpečnostní brýle, ochrannou masku / respirátor a pracovní rukavice. 

• Zůstaňte ve střehu a používejte zdravý rozum při práci. Nikdy nepracujte pod vlivem 

alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. 

• Nepřeceňujte se. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu. 

• Při práci noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Zajistěte, aby se 

vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky 

nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi. 

 

Údržba a servis 

• Poškozené nástroje a příslušenství může selhat a způsobit zranění. Nepoužívejte 

poškozený produkt. 

• Před každým použitím zkontrolujte stav nářadí a jeho příslušenství. Zkontrolujte 

vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, prasklé nebo rozbité díly a jiné okolnosti, 

které mohou mít vliv na bezpečný provoz. 

• Po použití očistěte vnější povrchy čistým a vlhkým hadříkem. 

 

Poznámka: upozornění a instrukce v tomto návodu nemusí zahrnovat všechny možné podmínky 

a situace, které mohou nastat. Operátor by měl pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou 

faktory, které nemohou být součástí tohoto produktu, ale musí být poskytnuty operátorem. 
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Číslo 

dílů 
Popis 

Počet 

ks 

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

1 Adaptér 1 

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

3 

2-5/32” Disk pro 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 pro 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” Adaptor 1 

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

7 

1-21/32” Disk pro 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 pro GM 1 

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

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

E 1-21/32” Disk pro Cefiro, Maxima 1 

F 1-1/4” Disk pro Opel 1 

L Stahovák pro leváky 1 

K 2-1/8” Disk pro Citröen C5 1 

M 1-1/4” Disk pro Ford 1 

N 1-1/4” Disk pro Saab, Honda 1 

R Stahovák pro praváky 1 

O Adaptér 1 

K1 2-1/3” Disk 1 

K2 1-25/32” Disk 1 
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