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Η λαβή ελεύθερης γωνίωσης 
προσφέρει απτή τοποθέτηση 

λεπίδων

νέο Κουμπωτές λαβές ελεύθερης γωνίωσης + διπλής γωνίωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΏΝ:
Κουμπωτή ελεύθερης γωνίωσης Cam II 20 cm (8")  #SL42126WFP 
Κουμπωτή διπλής γωνίωσης Cam II 20 cm (8") #SL42126WDP 
Εξαγωνικό εργαλείο με λαβή Τ #60021 Όδηγίες χρήσης στην επόμενη σελίδα…

Η λαβή διπλής γωνίωσης επιτρέπει 
επίσης προσαρμογές ακριβείας της 
γωνίας των λεπίδων

1. Απτή τοποθέτηση
λεπίδων

2. Προσαρμογές
ακριβείας γρήγορης
γωνίωσης

Η τεχνολογία S-Lock® παρέχει τη 
δυνατότητα περιστροφής των λεπίδων 
κατά 360º ή ασφάλισης των λεπίδων 
στη θέση τους, σε οποιοδήποτε 
προσανατολισμό

ΕΛΛΗΝΊΚΑ
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ΛΑΒΕΣ ΔΊΠΛΗΣ ΓΏΝΊΏΣΗΣ
Αφού τοποθετήσετε και σφίξετε τη λεπίδα χρησιμοποιώντας 
τον μηχανισμό ελεύθερης γωνίωσης, όπως περιγράφεται στο 
προηγούμενο βήμα, μπορείτε να επιτύχετε πρόσθετη γωνίωση 
ακριβείας χρησιμοποιώντας το εξάγωνο εργαλείο για να περιστρέψετε 
τον ραβδωτό μηχανισμό γρήγορης γωνίωσης (QA) προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω. 

ΛΑΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΏΝΊΏΣΗΣ
Όι λεπίδες μπορούν να γωνιωθούν ελεύθερα τοποθετώντας 
το εξάγωνο εργαλείο στον μηχανισμό ελεύθερης γωνίωσης και 
τοποθετώντας τη λεπίδα στην επιθυμητή θέση. Σφίξτε τον μηχανισμό 
για να ασφαλίσετε τη λεπίδα στη θέση της περιστρέφοντας το 
εξαγωνικό εργαλείο δεξιόστροφα. Αυτό μπορεί να γίνει πριν ή μετά 
την ασφάλιση της λαβής στο πλαίσιο.

QA

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΏΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Με την άρθρωση στην απασφαλισμένη θέση, κουμπώστε στο πλαίσιο 
στην επιθυμητή θέση, τοποθετήστε τη λεπίδα στην τομή και κλείστε 
τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΚΟΥΜΠΏΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Μετακινήστε τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο στη θέση 
απασφάλισης, πιέστε το πίσω μέρος της άρθρωσης με έκκεντρο 
χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη και αφαιρέστε την 
με ήπιες κινήσεις από τον βραχίονα.

S-LOCK® ΛΑΒΕΣ + ΛΕΠΊΔΕΣ
Προσαρτήστε τη λεπίδα στη λαβή ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λεπίδας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λεπίδα
και επιλέξτε εναλλάξ τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

1 - Περιστροφή
2 - Ασφάλιση


