
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• 1 x Przystawka 
do wiercenia 
otworów.

WŁAŚCIWOŚCI

• Nadaje się do akumulatorowych wiertarek i wkrętarek.
• Dostosowuje się do grubości drewna.
• Przystawka jest odpowiednia do mebli, wyrobów 
drewnianych, połączeń w kształcie liter T i L oraz różnych 
krawędzi.
• Przystawka umożliwia opróżnianie wiórów w czasie rzeczy-

INSTRUKCJA

NARZĘDZIE DO WIERCENIA W DREWNIE

INSTRUKCJA

JAK ZŁOŻYĆ

INSTRUKCJA

OSTRZEŻENIE

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z 
gwarancji można skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Słowenia, żądając bezpłatnej wymiany lub 
zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu. 
Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. 
Okres gwarancji produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzyma-
nia produktu.

• Nie zostawiaj w zasięgu dzieci.
• Sprawdź, czy w pudełku znajdują się wszystkie ważne 
instrukcje i części.

1. Włożyć pręt obrotowy (5.) przez większy otwór z czarnym konturem 
w górnej części płyty nośnej (14.), przykręcić uchwyt wiertarski (3.) od 
dolnej strony.
2. Włożyć grube pręty (10.) do powierzchni podstawy (11.) i dokręcić 
je krótką śrubą krzyżakową od dołu (7.).
3. Na jeden pręt (10.) założyć pierścień oporowy (6.), dokręcić go 
krótkim pokrętłem śruby (12), następnie włożyć drugi pręt (10.) do 
sprężyny.
4. Ustawić powierzchnię nośną (14.) na prętach (10.) i dokręcić ją 
krótkimi pokrętłami śrubowymi (12.)
5. Z boku powierzchni podstawy (11.) znajdują się 2 otwory po każdej 
stronie, zdecyduj gdzie potrzebujesz powierzchni pozycjonującej (2.) 
i włóż cienkie pręty (9.) do tych otworów. W dolnej części podstawy 
(11.), na końcu otworu na pręt, znajduje się niewielka przestrzeń, w 
którą wkładamy nakrętkę sześciokątną (8.) i mocujemy cienki pręt 
(9.).
6. Ustawić powierzchnię pozycjonującą (2.) na prętach (9.), którą 
można dowolnie regulować za pomocą dłuższych przycisków 
śrubowych (12.), które należy włożyć w otwory z boku tej powierzchni 
i dokręcić do nakrętek sześciokątnych (8.) włożonych w maleńkie 
otwory na końcu komory przycisków śrubowych (12.)
7. Włóż kołki ustalające (13.) do powierzchni podstawy (11.) i 
przymocuj je od dołu dłuższą śrubą krzyżakową (7.)

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

KOMPONENTY

1. Sprężyna
2. Powierzchnia pozycjonująca
3. Uchwyt wiertarski
4. Narzędzie do dokręcania 
5. Wałek obrotowy
6. Pierścień oporowy
7. 4x śruba krzyżowa 
(2 rozmiary)

8. 4x Nakrętka sześciokątna
9. 2x Cienki pręt
10. 2x gruby pręt
11. Powierzchnia podstawy
12. 5x Pokrętło śrubowe 
(2 rozmiary)
13. 2x Kołek ustalający
14. Powierzchnia nośna


