
BALENIE OBSAHUJE
• 1 x Nástavec na 
vŕtanie otvorov.

VLASTNOSTI

• Vhodný pre akumulátorové vŕtačky a skrutkovače.
• Prispôsobí sa hrúbke dreva.
• Nástavec je vhodný na nábytok, drevené výrobky, spoje vo 
forme písmen T a L a rôzne hrany.
• Nástavec umožňuje vyprázdnenie čipov v reálnom čase.

INŠTRUKCIE

NÁSTROJ NA VŔTANIE DO DREVA

INŠTRUKCIE

SESTAVENIE

INŠTRUKCIE

UPOZORNENIE

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo vráte-
nie hodnoty nevhodného výrobku.
Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. 
Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

• Nenechávajte v dosahu detí.
• Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky dôležité pokyny a 
všetky diely.

1. Otočnú hriadeľ (5.) prevlečte väčším otvorom s čiernym obrysom na 
hornej strane nosnej dosky (14.), zo spodnej strany naskrutkujte 
skľučovadlo (3.)
2. Hrubé tyče (10) vložte do základného povrchu (11.) a zospodu (7.) 
ich utiahnite krátkou krížovou skrutkou.
3. Na jednu tyč (10) nasaďte dorazový krúžok (6), utiahnite ho krátkou 
skrutkou (12) a druhú tyč (10) nasaďte na pružinu.
4. Nasaďte nosnú dosku (14.) na tyče (10.) a utiahnite ju krátkymi 
skrutkami (12.)
5. Na boku základného povrchu (11.) máte na každej strane 2 otvory, 
rozhodnite sa, kde potrebujete polohovaciu plochu (2.) a do týchto 
otvorov vložte tenké tyče (9.). V spodnej časti povrchu základne (11.), 
na konci otvoru pre tyč, je malý priestor, do ktorého vložíte šesťhrannú 
maticu (8.) a pripevníte tenkú tyč (9.)
6. Na tyčiach (9.) upravte polohovaciu plochu (2.), ktorú môžete 
ľubovoľne nastaviť dlhšími skrutkovacími gombíkmi (12.), ktoré musíte 
zasunúť do otvorov na boku tejto plochy a utiahnuť do šesťhranné 
matice (8.) zasuňte do malých otvorov na konci priehradky na 
gombíky (12.)
7. Vložte polohovacie kolíky (13.) do základnej plochy (11.) a zospodu 
ich pripevnite dlhšou krížovou skrutkou (7.)

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

KOMPONENTY
1. Pružina
2. Polohovací plocha
3. Vŕtacie skľučovadlo
4. Uťahovací nástroj
5. Otočný hriadeľ
6. Dorazový krúžok
7. 4x krížová skrutka 
(2 veľkosti)

8. 4x Šestihranná matica
9. 2x Tenká tyč
10. 2x Hrubá tyč
11. Základný povrch
12. 5x Skrutkovací gombík 
(2 veľkosti)
13. 2x Polohovací kolík
14. Nosná doska


