
BALENÍ OBSAHUJE
• 1 x Nástavec na 
vrtání otvorů.

VLASTNOSTI

• Vhodné pro bezdrátové vrtačky a šroubováky.
• Přizpůsobí se tloušťce dřeva.
• Násada je vhodná na nábytek, dřevěné produkty, spoje ve 
tvaru T a L a různé hrany.
•  Násada umožňuje odebírat třísku v reálném čase. 

INSTRUKCE

NÁSTROJ NA VRTÁNÍ DO DŘEVA

INSTRUKCE

NÁVOD NA SLOŽENÍ

INSTRUKCE

VAROVÁNÍ

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka platí 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete reklam-
ovat u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovins-
ko, a můžete požádat o bezplatnou výměnu nebo o vrácení 
peněz za nevyhovující produkt. 
Pošlete nám e-mail s  číslem objednávky a datem nákupu. 
Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data obdržení.

• Nenechávejte v dosahu dětí.
• Zkontrolujte, jestli balení obsahuje veškeré důležité pokyny a 
všechny součásti.

1. Vložte hřídel (5.) do většího otvoru s  černým okrajem na horní 
stranu podpůrné plochy (14.), přišroubujte sklíčidlo (3.) ze spodní 
strany.
2. Vložte tlusté tyče (10.) do základny (11.) a upevněte je křížovými 
šrouby ze spodní strany (7.).
3. Nasaďte zastavovací zvon (6.) na jednu tyč (10.), utáhněte krátkým 
šroubovacím nýtem (12.), potom dejte druhou tyč (10.) do pružinky.
4. Nasaďte podpůrnou plochu (14.) na tyče (10.) a utáhněte krátkými 
šroubovacími nýty (12.)
5. Na druhé straně základny (11.) jsou 2 otvory na každé straně, 
rozhodněte se, kde potřebujete polohovací povrch (2.) a vložte tenké 
tyče (9.) do těchto otvorů. Na spodní straně základny (11.), na konci 
otvoru s tyčí, je malý prostor, do kterého vložte matici (8.) a upevněte 
tenkou tyč (9.).
6. Nastavte polohovací povrch (2.) na tyče (9.), které se dají upravit 
podle potřeby delšími šroubovacími nýty (12.), které musíte vložit do 
otvorů na straně tohoto povrchu a utažené maticemi (8.) vložit do 
malých otvorů na konci přihrádky se šroubovacími nýty (12.)
7. Vložte polohovací kolíky (13.) do základny (11.) a utáhněte 
je ze spodu delšími křížovými šrouby (7.) E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

SOUČÁSTI

1. Pružinka
2. Polohovací povrch
3. Sklíčidlo
4. Upevňovací nástroj 
5. Hřídel
6. Zvon zastavení vrtačky
7. 4x Křížový šroub (2 velikosti)

8. 4x Matice
9. 2x Tenká tyč
10. 2x Tlustá tyč
11. Základna
12. 5x Šroubovací nýt (2 velikosti)
13. 2x Polohovací kolík
14. Podpůrná plocha


