NAVODILA

NAVODILA

NAVODILA

PRIPOMOČEK ZA VRTANJE LESA
VSEBINA PAKETA
• 1x nastavek za
vrtanje lesa

SESTAVNI DELI
1. Feder
2. Pozicionirna ploskev
3. Vrtalna glava
4. Orodje za zategovanje
5. Vrteča palica
6. Zaustavitveni obroč
7. 4x Križni vijak (2 velikosti)

SPECIFIKACIJE
8. 4x Šesterostranska matica
9. 2x Tanka palica
10. 2x Debela palica
11. Osnovna ploskev
12. 4x Vijačni gumb (2 velikosti)
13. 2x Locirni zatič
14. Nosilna ploskev

NAVODILA ZA SESTAVO
1. Vstavite vrtečo palico (5.) skozi večjo luknjo z črno obrobo na

zgornji strani nosilne plošče (14.), s spodnje srani navijte vrtalno glavo
(3.).
2. Vstavite v osnovno ploskev (11.) debeli palici (10.) in ju zategnite z
krajšim križnim vijakom s spodnje strani (7.).
3. Na eno palico (10.) nastavite zaustavitveni obroč (6.), katerega
zategnete z krajšim vijačnim gumbom (12.), drugo palico (10.) pa
oblečite v feder.
4. Na palice (10.) nastavite nosilno ploskev (14.) in jo zategnite z
krajšima vijačnima gumboma (12.)
5. Ob strani na osnovni ploskvi (11.) imate po 2 luknjici na vsaki
stranici, odločite se kje potrebujete pozicionirno ploskev (2.) in v te
luknje vstavite tanke palice (9.). Na spodnji strani osnovne ploskve
(11.) je na koncu luknje za palico prostor v katerega vstavite matico
(8.) in pritrdite tanko palico (9.)
6. Na palice (9.) nastavite še pozicionirno ploskev (2.), ki jo nastavite
po želji z daljšima vijačnima gumboma (12.), katera vstavite v luknje
ob strani te ploskve in zategnete v matice (8.), ki jih vstavite v luknjice
na koncu prostora za vijačne gumbe (12.)
7. Locirne zatiče (13.) vstavite v osnovno ploskev (11.) in ju pritrdite s
spodnje strani z daljšim križnim vijakom (7.)

• Primeren za brezžične vrtalnike in izvijače.
• Prilagaja se debelini lesa, kar omogoči natančno vrtanje in
izvedbo.
• Nastavek je primeren za pohištvo, lesene izdelke, spoje v
obliki črk T in L ter razne robove.
• Nastavek omogoča sprotno praznenje ostružkov.

OPOZORILO
• Ne puščajte na višini, ki je na dosegu otrokom.
• Preverite, da embalaža vsebuje pomembna navodila, ter vse
dele.

GARANCIJA
Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali
vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto s
številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

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

