Mi 16-in-1 Precision Screwdriver
Děkujeme, že jste si zakoupili Mi 16-in-1 Precision Screwdriver.
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro
budoucí použití.

Pokyny k nástavci bitů

1 držák bitů

6 víko zásobníku bitů

2 3-polohová ráčna

7 bit

· Pokud chcete použít nástavec bitů, zasuňte
jej do držáku bitů šroubováku (při vkládání
nástavce použijte sílu, abyste zajistili, že je
ocelová zarážka do držáku správně
vtlačena).

3 značka polohy

8 nástavec bitů

Zásobník bitů

4 rukojeť

9 ocelová zarážka

· Bity jsou ve vysunutém zásobníku drženy
na místě magnetem.

5 zásobník bitů

Návod k použití
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· Bit lze použít přímým zasunutím do
držáku bitů šroubováku nebo pomocí
nástavce bitů.

Otevření / zavření zásobníku
· Uchopte rukojeť a stisknutím víka
zásobníku bitů vysuňte zásobník.
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· Uchopte rukojeť a stisknutím víka
zásobníku bitů zásobník zavřete.

Ilustrace produktu, příslušenství
a uživatelského rozhraní v uživatelské
příručce slouží pouze pro referenční
účely. Skutečný produkt a funkce se
mohou lišit.
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Opatření

Nastavení ráčny

· Víko zásobníku se po stisknutí částečně vysune. Zásobník lze

R
· Zarovnejte značku polohy s R.
Jakmile je nastavena na R, utahujete 4
šrouby otáčením šroubováku ve směru
hodinových ručiček.

navíc zcela vyjmout ze šroubováku.
· Tento šroubovák musí být držen kolmo na šroub, který chcete
utáhnout / povolit.
· Nerozebírejte tento šroubovák.

Manuální
· Zarovnejte značku polohy s •. Jakmile
je nastaven manuální režim, otáčením
ve směru hodinových ručiček šrouby
utahujete a otáčením proti směru
hodinových ručiček šrouby uvolňujete.

L
· Zarovnejte značku polohy s L.
Jakmile je nastavena na L, otáčením
šroubováku proti směru hodinových
ručiček povolujete šrouby.

Specifikace
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Model: MJJLLSD002QW
Čistá hmotnost: 230 g
Maximální točivý moment: 20 Nm
Velikosti bitů: C6,3 × L 32 mm oboustranné bity; SL4, SL6, PH0,
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6
Rozměry šroubováku: 144 × 34 × 34 mm
Rozměry nástavce bitů: 110 × 10 × 10 mm
Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

