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Ръчката със свободен 
ъгъл предоставя тактилно 

разполагане на острието

ново Свободен ъгъл на закопчаване + ръчки с двоен ъгъл

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА:
Cam II Свободен ъгъл на закопчаване 20 cm (8 инча) #SL42126WFP 
Cam II Двоен ъгъл на закопчаване 20 cm (8 инча) #SL42126WDP 
Шестоъгълен инструмент с T-ръчка #60021 Инструкциии за употреба на следващата страница...

Ръчката с двоен ъгъл също позволява 
прецизно микро-регулиране за наклоняване 
на остриетата под ъгъл

1. Тактилно разполагане
на острието

2. Микро-регулиране
на бързо наклоняване
под ъгъл

Технологията S-Lock® предоставя 
възможността остриетата да се 
завъртят на 360º или да се заключат 
стабилно на място, в каквато и да 
било ориентация
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РЪЧКИ С ДВОЕН ЪГЪЛ
След като разположите и затегнете острието с помощта на 
механизма със свободен ъгъл, както е описано в предишната 
стъпка, допълнително прецизно регулиране на ъгъла може да се 
постигне, като се използва шестоъгълният инструмент, за да се 
завърти оребреният механизъм за бързо наклоняване под ъгъл 
(QA) нагоре или надолу. 

РЪЧКИ СЪС СВОБОДЕН ЪГЪЛ
Остриетата може свободно да се поставят под ъгъл, като 
шестоъгълният инструмент се постави в механизма със свободен 
ъгъл и острието се разположи в желаното положение. Затегнете 
механизма, за да закрепите острието на място, като завъртите 
шестоъгълния инструмент по посока на часовниковата стрелка. 
Това може да се направи преди или след като ръчката се закрепи 
към рамката.

QA

ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Със съединението в отключено положение, закопчейте към рамката в 
желаното положение, разположете острието в инцизията и завъртете 
ръчката на гърбичното съединение, за да заключите на място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Завъртете ръчката на гърбичното съединение в отключено 
положение, издърпайте назад гърбичното съединение с палец 
и показалец и внимателно го повдигнете от рамото.

S-LOCK® РЪЧКИ + ОСТРИЕТА
Прикрепете острието към ръчката, като натиснете буталото и вкарате пъпката на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието
и превключете между положенията „завъртане“ и „заключено“.

1 - Завъртане
2 - Заключено


