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Фото 1 СКЛАД І БУДОВА екстрактора BTR PEN

1. Рукоять - передня частина
2. Рукоять - задня частина
6. Гвинтовий фіксатор слайдера
7. Поворотний регулятор затиску петлі
8. Гвинтовий шток слайдера (кінцеве положення)   
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Аксесуари та елементи екстрактора BTR PEN:

BTR PEN (екстрактор) - 1 шт. 
інструмент з нержавіючої сталі

                                                             

Калібратор екстрактора BTR PEN - 1 шт.
                                                             

                                                                

Кінцівка з петлею для екстрактора BTR PEN - 5 шт.
                                                             

                                                                

Силіконове кільце (o-ring) екстрактора BTR PEN - 3 шт.
                                                             

Пружина екстрактора BTR PEN - 2 шт.
м’яка і жорстка 

(третя пружина середньої жорсткості вбудована в екстрактор BTR
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Фото 2 БУДОВА екстрактора BTR PEN - елементи

1      Рукоять - передня частина

2      Рукоять - задня частина

3      Кільце (o-ring)

4      Стержень

5      Пружина

6      Гвинтовий фіксатор слайдера

7      Поворотний регулятор затиску петлі

8      Шток слайдера



ДЕМОНТАЖ BTR PEN

Відео-інструкція на сайті btr-pen.com

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Демонтувати гвинтовий шток слайдера (8) викручуючи його з передньої частини (1) рукояті.

Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі (7) викручуючи його з задньої частини (2) рукояті.

Демонтувати пружину (5) витягуючи її з задньої частини (2) рукояті.

Відкручуючи від'єднати задню частину (2) рукояті від її передньої частини (1).

Демонтувати стержень (4) витягуючи його з передньої частини (1) рукояті.

Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі 
(6) викручуючи його з передньої частини (1) ру-
кояті.

З передньої частини (1)  
зняти кільце (o-ring) (3).
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Відео-інструкція на сайті btr-pen.com

МОНТАЖ BTR PEN

В заглиблення передньої частини (1) 
рукояті встановити кільце (o-ring) (3).

1.

До передньої частини (1) рукояті прикрутити гвинто-
вий фіксатор слайдера (6) стороною з отвором більшо-
го діаметра, у напрямку кільця (o-ring).

2.

3.

В передню частину (1) рукояті вставити
стержень (4).

4.

В задню частину (2) рукояті вставити пружину (5).

5.

З'єднати обидві частини рукояті, прикручуючи їх.

6.

Встановити поворотний регулятор затиску петлі (7) прикручуючи його до задньої частини (2) рукояті.

7.

Вставити гвинтовий шток слайдера (8) в отвір стержня (4) у прорізі передньої частини (1) рукояті. 
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Відео-інструкція на сайті btr-pen.com

МОНТАЖ  кінцівки з петлею екстрактора BTR PEN

УВАГА: Шток слайдера (8) повинен знаходитись у кінцевому положенні (див. Фото 1)
Положення штока регулюється зо допомогою поворотного регулятора затиску петлі (7).

Дата останнього оновлення: 16.01.2023/3
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Pic. 1  Outter construction of BTR PEN

1. Handle – front 
2. Handle - back
6. Cap for blocking the slider
7. Loop’s grip knob
8. Slider’s cap (final position) 
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BTR PEN with the equipment:

BTR PEN - 1 pc 
stainless steel tool

                                                             

BTR CALIBRATOR - 1 pc
                                                             

                                                                

BTR TIP - 5 pcs
                                                             

                                                                

BTR SPRING - 2 pcs
soft and hard

(third middle spring fixed on the device)
                                                             

Silicone BTR O-RING - 3 pcs
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1      Handle – front 

2      Handle - back

3      O-ring

4      Main pin

5      Spring

7      Loop’s grip knob

8      Slider’s cap



Pic. 2  Construction of the BTR PEN - parts

1      Handle – front 

2      Handle - back

3      O-ring

4      Main pin

5      Spring

6      Cap for blocking the slider

7      Loop’s grip knob

8      Slider’s cap



Dissembling BTR PEN

Video of the instructions for use is available on the website:  btr-pen.com

1.

Unscrew the cap from the slider (8) from the front of the handle (1).

2.

From the back of the handle (2) unscrew the loop’s grip knob (7).

3.

Remove the spring (5) form the back of the handle (2).

4.

Remove the main pin (4) from the front of the handle (1).

5.

Unscrew the cap for blocking the slider (6)
from the front of the handle (1).

6.

From the front of the handle (1) unscrew the back of the handle (2).

7.

Remove the o-ring (3) form the front 
of the handle (1).



Assembling BTR PEN

On the front of the handle (1) put the
o-ring (3) in a designed place.

1.

Screw the front of the handle (1) with a cap for 
blocking the slider (6) (bigger diameter facing the 
o-ring).

2.

3.

To the front of the handle (1) insert 
the main pin (4).

4.

To the back of the handle (2) insert the spring (5).

5.

Screw the front and the back of the handle together.

6.

To the back of the handle (2) screw the loop’s grip knob (7).

7.

Screw the slider’s cap (8) into the hole in the main pin (4) visible in the front of the handle (1).

Video of the instructions for use is available on the website:  btr-pen.com



Assembling the ending with disposable 
loop on BTR PEN
1.

2.
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CAUTION: Cap for the slider must be in a final position (see pic.1). Loop’s grip knob 
is used for regulation of the position of the cap.

Video of the instructions for use is available 
on the website:  btr-pen.com
Last update: 16.01.2023/3



Assembling the ending with disposable 
loop on BTR PEN

CAUTION: Cap for the slider must be in a final position (see pic.1). Loop’s grip knob 
is used for regulation of the position of the cap.



btr-pen.com

cerkamed.com


