
Пакетът включва:
• 1 x lyukfúró 
tartozék.

Свойства

• Подходящ за безкабелни бормашини и отвертки.
• Адаптира се към дебелината на дървото. 
• Приставката е подходяща за мебели, дървени изделия, 
фуги под формата на букви Т и Л и различни ръбове.
•Приставката позволява стърготините да бъдат 
изчистени в реално време.

ИНСТРУКЦИИ

ПРИСТАВКА ЗА ДУПЧЕНЕ НА ДЪРВО

ИНСТРУКЦИИ

Как да сглобим:

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

• Не оставяйте на достъпна височина за деца. 
• Проверете дали кутията е с всички важни инструкции и 
всички части на продукта са налични!

1. Поставете въртящия се вал  (5.) през по-големия отвор с черния 
контур нагоре на опорната повърхност (14.), завийте на 
патронника (3.) от долната страна.
 2. Поставете дебелите пръчки (10) в основната повърхност (11)) и 
ги затегнете с къс напречен винт отдолу (7).).
3. Поставете стоп-пръстена (6) на единия прът (10), затегнете го с 
късия винт (12), след което поставете другата пръчка (10) на 
пружината.
4. Поставете опорната повърхност (14) върху пръчките (10) и я 
затегнете с късите копчета за винтове (12).
5. Отстрани на основната повърхност (11.) имате 2 отвора от всяка 
страна, решете къде ви е необходима позиционираща повърхност 
(2.) и поставете тънки пръчки (9.) в тези дупки. На дъното на 
основната повърхност (11.), в края на дупката на пръчката, има 
малко пространство, в което можете да поставите гайката за 
хекса (8.) и да прикрепите тънката пръчка (9.).
6. Нагласете позициониращата повърхност (2)) на пръчките 
(9),като тя може да се регулира по желание с по-дълги винтови 
копчета (12),които трябва да поставите в отворите отстрани на 
тази повърхност и затегнете в хекс гайките (8.) поставете в края 
отворите на отделението за винтовите копчета (12).)
7. Поставете щифтовете за позициониране (13)в базовата 
повърхност (11.) и ги закрепете отдолу с по-дълъг напречен винт 
(7.)

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

Компоненти:
1.Пружина
2.Позиционираща повърхност
3.Опашка на патронник за
 пробивна машина
4.Инструмент за затягане
5.Въртящ се вал
6.Стоп- пръстен
7. 4 х напречни винтове
 (2 размера)

8. 4 х хекс гайки
9. 2 х тънки пръчки
10.2 х дебели пръчки
11. Основа
12. 5x Винтови копчета 
(2 размера)
13. 2x щифт за позициониране
14.Опорна повърхност


