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Κωδ: ΜΤΟΥΛ 
Starlyf Multi Tool 18 εργαλεία σε 1 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Starlyf Multitool  το εργαλείο 18 σε 1 που σας επιτρέπει να εκτελείτε κάθε είδους εργασία στο 
σπίτι χωρίς να χρειάζεστε άλλα εργαλεία. 
Μπορείτε να το έχετε συνέχεια επάνω σας δεμένο στη ζώνη σας χάρη στην ειδική θήκη μεταφοράς. 
Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά παρακαλούμε να διαβάσετε όλες τις οδηγίες προσεκτικά για να είστε 
σίγουροι ότι θα το χρησιμοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. 
 
1. Προειδοποιήσεις: 
- Διαβάστε τις οδηγίες με μεγάλη προσοχή. 
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το εργαλείο με εξαιρετική προσοχή έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς. Το προϊόν 

διαθέτει αιχμηρές άκρες. 
-  Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλασμένο και δεν έχει κάποιο ελάττωμα. Μην 

χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι χαλασμένο. 
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε μακριά από τα παιδιά. 

- Μην παίζετε με το εργαλείο. Το εργαλείο προορίζεται μόνο για την χρήση που περιγράφεται και μπορεί να επισκευάζεται 
μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.  

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με κινητικές ή νοητικές ή από ανθρώπους χωρίς την κατάλληλη 
εμπειρία. 

- Αποφύγετε να ασκείτε μεγάλη πίεση στο εργαλείο καθώς μπορεί να το καταστρέψετε. 
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το εργαλείο στο ηλιακό φως ή σε πολύ ζεστό περιβάλλον. 
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό μέρος. 
- Μην χρησιμοποιείτε το Starlyf Multi Tool σε χρήσεις που δεν προβλέπονται. 

 
2. Η συσκευασία περιλαμβάνει: 
Ένα Starlyf Multi Tool 
Μία θήκη ζώνης 
Οδηγίες Χρήσης  

 
3. Οδηγίες χρήσης 
Α. Εργαλείο αφαίρεσης καρφιών 
Β. Επίπεδη πένσα 
C. Καμπυλωτή πένσα 
D. Σφυρί 
Ε. Κοφτάκι/Πλάγιος κόφτης 
F. Μαχαίρι 
G. Πριόνι για ξύλα 
Η. Σταυροκατσάβιδο 
Ι. Απογυμνωτής καλωδίων 
J. Ανοιχτήρι 
Κ. Γαλλικά κλειδιά 6mm, 7mm, 8mm, 10mm 
L. Ίσιο κατσαβίδι 
Μ. Πριόνι για μέταλλα 
Ν. Ίσιο κατσαβίδι 

Ο. Λίμα 
Ρ. Ασφάλεια 
Q. Λαβή 
1. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες B, C ή Ε πιέστε την λαβή (Q) και σπρώξτε την ασφάλεια (Ρ) κάτω, όπως 

φαίνεται στην εικόνα R. Αυτές οι λειτουργίες είναι έτοιμες τώρα προς χρήση. Όταν θα έχετε πλέον τελειώσει πιέστε την λαβή 
(Q) και γυρίστε την ασφάλεια (Ρ) στην αρχική της θέση όπως φαίνεται στην εικόνα S.  

2. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Α ή D κρατήστε το προϊόν κλειστό με την ασφάλεια (Ρ) στην θέση της. Αυτές 
οι λειτουργίες είναι έτοιμες προς χρήση με το προϊόν κλειστό. 

3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες F, G, H, I, J, K, L, M, N ή Ο κρατήστε το προϊόν κλειστό με την ασφάλεια (Ρ) 
στην  θέση της και τραβήξτε το εργαλείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με μεγάλη προσοχή όπως φαίνεται στην εικόνα Ι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν έχει αιχμηρές επιφάνειες και άκρες. 
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο κάθε φορά. Όταν θα έχετε τελειώσει την εργασία σας να κλείνετε το εκάστοτε 
εργαλείο εντός του προϊόντος όπως φαίνεται στην εικόνα U. 
4. To προϊόν διαθέτει θήκη ζώνης (V) για να έχετε πάντα μαζί σας το εργαλείο περασμένο στην ζώνη σας  χάρη στην ειδική 
θηλιά που διαθέτει (εικόνα W). 
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4. Καθάρισμα και συντήρηση 

Για να καθαρίσετε το εργαλείο χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά. 

Όταν το έχετε καθαρίσει χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να εξαφανίσετε κάθε ίχνος υγρασίας. Βεβαιωθείτε ότι όταν 
το αποθηκεύετε δεν είναι εκτεθειμένο σε ηλιακό φως και είναι μακριά από πηγές θερμότητας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν έχει αιχμηρές επιφάνειες και άκρες και πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν το καθαρίζετε. 
 
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 

 


