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KIERRETANGON KATKAISUPIHDIT 
 

Käyttöohje 
Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös 

 
 
Tuotteen osien nimitykset 
 

 
 
Tuotteen nimi KIERRETANGON KATKAISUPIHDIT 

Huomautukset 

1. Tämä tuote on tarkoitettu pehmeämetallitangoille (metalli, ruostumaton). 
2. Älä käytä työkalua ruostuneille tai kuumakäsitellyille tangoille. 
3. Älä käytä työkalua, jos leikkuuterät ovat vahingoittuneet tai jos joku aines estää leik-
kuuterää sulkeutumasta tangon ympäri. 
4. Varmista oma ja ympäristösi turvallisuus ennen työkalun käyttöä. 

 
Käyttöohjeet 
 

 
1. Varmista tangon tekniset ar-
vot ensin ja valitse sitten 
asianmukainen leikkuuteräko-
ko. 

2. Sijoita leikkuuterien kaksi 
kaarta yhteen ja paina ne sit-
ten kierretankopäähän. 

3. Asenna ruuvi, kun leikkuute-
rät ovat kiinnitetyssä asennossa 
ja kiristä se kuusioavaimella 
(4mm). 

 

 
4. Avaa kahva ja sulje tanko 
toista leikkuuterää vasten. Pai-
na sitten kahva alas, jolloin 
leikkuuterät puristuvat tiukasti 
tangon ympäri. 

5. Varmista, että tanko on sul-
jettu tiukasti leikkuuterän uraan 
ennen katkaisua. 
Huomautus: Minimi katkaisupi-
tuus ei voi olla leikkuuteriä ly-
hyempi. 

6. Pidä kahvasta molemmin 
käsin ja toinen jalka polkimella. 
Paina kahva alas hitaasti kat-
kaisun suorittamiseksi. 

 

Kierretankopää  Kahva Vakiovarusteet

Poljin Leikkuuterä 

Kaari 

Taka- 
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IKH6021 
 

THREADED ROD CUTTER 
 

Instruction manual 
Original manual 

 
 
Product parts name 
 

 
 
Product name THREADED ROD CUTTER 

Remarks 

1. This product is specialized for soft rods (metal, stainless). 
2. Please do not use rusted or heat-treated rods. 
3. Please do not operate when cutter is defective or when some stuff caused rod and 
cutter cannot close together. 
4. Please confirm self-protection and surrounding environment safety before operation. 

 
Operating instructions 
 

 
1. Please confirm rod specifica-
tion first, then choose the prop-
er cutter set. 

2. Face the cutters two curve 
sides together, then put them 
into the threaded rod head. 

3. When the cutters are in fixed 
positions, fix the screw and fas-
ten it by hex wrench (4mm). 

 

 
4. Open the handle and close 
the rod to one cutter. Then 
press the handle down making 
the cutters clamp the rod tightly. 

5. You must confirm the rod is 
closed together with the cutter 
groove before cutting. 
Note: The minimum cutting 
length cannot be shorter than 
the cutters. 

6. Hold the handle firmly with 
two hands and one foot step on 
the pedal. Press down the han-
dle slowly to finish the cutting. 
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