
CSOMAG TARTALMA
• 1 x lyukfúró 
tartozék.

TULAJDONSÁGOK

• Alkalmas akkus fúrókhoz és csavarhúzókhoz.
• Alkalmazkodik a fa vastagságához.
• A tartozék alkalmas bútorokhoz, fából készült termékekhez, T 
és L betű alakú illesztésekhez és különböző élekhez.
• A tartozék lehetővé teszi a forgácsok valós idejű kiürítését.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FA FÚRÁSI ESZKÖZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HOGYAN KELL ÖSSZERAKNI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás 
dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

• Ne hagyja a gyermek számára elérhető magasságban.
• Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az összes fontos 
utasítást és az összes alkatrészt.

1. Dugja be a forgórudat (5.) a támasztólemez (14.) felső oldalán lévő 
fekete körvonalú nagyobb lyukba, és csavarja fel a fúrótokmányt (3.) 
az alsó oldalról.
2. Helyezze be a vastag rudakat (10) az alapfelületbe (11.), és húzza 
meg őket egy rövid keresztcsavarral alulról (7.).
3. Állítsa az ütközőgyűrűt (6) az egyik rúdra (10), húzza meg a rövid 
csavarral (12), majd helyezze a másik rudat (10) a rugóba.
4. Helyezze a tartófelületet (14.) a rudakra (10.), és húzza meg a rövid 
csavarokkal (12.).
5. Az alapfelület (11.) oldalán mindkét oldalon 2 lyuk található, döntse 
el, hogy hol van szüksége a pozicionáló felületre (2.), és helyezzen 
vékony rudakat (9.) ezekbe a lyukakba. Az alapfelület alján (11.), a 
rúdlyuk végén egy apró hely van, amelybe be kell illeszteni a hatlapú 
anyát (8.) és rögzíteni kell a vékony rudat (9.).
6. Állítsa be a pozicionáló felületet (2.) a rudakon (9.), amelyek 
tetszés szerint beállíthatók hosszabb csavargombokkal (12.), amely-
eket be kell illesztenie a felület oldalán található lyukakba, és meg kell 
húznia a hatlapú anyákat (8.) és beilleszteni a csavaros gomb 
tartozék (12.) végén található apró lyukakba.
7. Helyezze be a rögzítőket(13.) az alapfelületbe (11.), és 
rögzítse őket alulról egy hosszabb keresztcsavarral (7.).

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

ALKATRÉSZEK

1. Rugó
2. Pozícionáló felület
3. Fúrótokmány
4. Meghúzó szerszám
5. Forgó tengely
6. Fúrásleállító gyűrű
7. 4x keresztcsavar (2 méret)

8. 4x hatlapfejű anya
9. 2x vékony rúd
10. 2x vastag rúd
11. Alapfelület
12. 5x csavaros gomb (2 méret)
13. 2x Helymeghatározó tű
14. Támasztó felület


