
PACHETUL CONȚINE
• 1 x Atașament 
pentru găurit.

PROPRIETĂȚI

• Potrivit pentru toate burghiele fără fir și șurubelnițe.
• Se adaptează la grosimea lemnului.
• Atașamentul e ideal pentru mobilă, produse din lemn, îmbinări 
în litera T și L și margini diverse.
• Atașamentul permite așchiilor să fie golite în timp real. 

INSTRUCȚIUNI

UNEALTĂ DE GĂURIT LEMN

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENT

GARANȚIE

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi-
cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove-
nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a 
produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul 
comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de 
la data facturii.

• Nu lăsați la o înălțime la care pot ajunge copiii.
• Verificați dacă cutia are toate instrucțiunile și componentele 
necesare.

1. Introduceți tija rotativă (5.) prin gaura mai mare neagră pe 
partea superioară a plăcii de suport (14.), înșurubați compo-
nenta (3.) din partea de mai jos.
2. Introduceți tijele groase (10) în suprafața bază (11.) și le 
strângeți cu o șurubelniță în cruce din partea inferioară (7.).
3. Instalați inelul de oprire (6) pe o tijă (10), strângeți-o cu 
șurubelnița scurtă (12), după care puteți pune tija (10) în arc.
4. Setați suprafața de suport (14.) pe tije (10.) și strângeți cu 
șuruburile mici (12.)
5. Pe baza suprafeței de bază (11.) aveți 2 găuri pe fiecare 
parte, puteți decide unde aveți nevoie de o suprafață de 
poziționare (2.) și introduceți tije subțiri (9.) în aceste găuri. Pe 
partea inferioară a suprafeței de bază (11.), la finalul găurii, 
există un mic spațiu în care puteți pune piulița hex (8.) și 
atașați tija subțire (9.).
6. Ajustați suprafața de poziționare (2.) pe tije (9.), care pot fi 
ajustate după dorința fiecăruia cu butoanele și șuruburile mai 
lungi (12.), pe care le puteți apoi introduce în găurile de pe 
marginile suprafeței și apoi strângeți piulițele (8.) introduceți-o 
în găurile mici de la capătul compartimentului cu șuruburi (12.)
7. Introduceți pinii locatori (13.) în suprafața bază (11.) și le 
puteți strânge din partea inferioară cu un șurub mai lung în 
cruce (7.)

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

COMPONENTE

1. Arc
2. Suprafață poziționare
3. Burghiu
4. Unealtă de strâns 
5. Pârghie rotativă
6. Inel de oprire burghiu
7. 4x Șuruburi cruce (2 mărimi)

8. 4x Piulițe Hex
9. 2x Tije subțiri
10. 2x Tije groase
11. Suprafață bază
12. 5x Piuliță șuruburi (2 mărimi)
13. 2x Pin locator
14. Suprafață de suport


