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Laisvojo kampo nustatymo 
rankena suteikia galimybę tiksliai 

nustatyti geležtės padėtį

naujosios užspaudžiamosios laisvojo  
kampo ir dvikryptės rankenos

UŽSAKYMO INFORMACIJA:
Laisvojo kampo nustatymo užspaudžiamoji rankena – Cam II Clip-on Free Angle 20 cm (8") #SL42126WFP 

Dvikryptė užspaudžiamoji rankena – Cam II Clip-on Dual Angle 20 cm (8") #SL42126WDP 

Šešiabriaunis įrankis su T formos rankenėle – Hex Tool with T-Handle #60021 Naudojimo nurodymai kitame puslapyje…

Dvikrypte rankena 
galima tiksliai reguliuoti 
geležčių kampą

1. Tikslus geležtės 
padėties nustatymas

2. Sparčiojo kampo 
nustatymo mikro 
reguliavimas

Naudojantis technologija „S-Lock®“ 
geležtės gali sukiotis 360º kampu ir būti 
užfiksuotos vietoje bet kuria kryptimi

LIETUVIŲ K.
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DVIKRYPTĖS RANKENOS
Nustačius geležtę į norimą padėtį ir priveržus laisvojo kampo 
reguliavimo mechanizmu kaip aprašyta ankstesniame veiksme, 
papildomu tikslumu kampas gali būti nustatytas šešiabriauniu įrankiu 
pasukant dantytą sparčiojo kampo nustatymo (angl. Quick Angle, QA) 
mechanizmą aukštyn arba žemyn. 

LAISVOJO KAMPO RANKENOS
Geležtes galima pasukti norimu kampu įstačius šešiabriaunį įrankį 
į laisvojo kampo mechanizmą ir nustačius geležtę į norimą padėtį. 
Priveržkite mechanizmą šešiabriauniu įrankiu, sukdami pagal laikrodžio 
rodyklę, kad užfiksuotumėte geležtę vietoje. Tai galima padaryti prieš 
pritvirtinant rankeną prie rėmo arba po to.

QA

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS PRITVIRTINIMAS
Atfiksavę jungtį užspauskite norimoje rėmo vietoje, į įpjovą įstatykite 
geležtę ir užfiksuokite vietoje nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę.

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS NUĖMIMAS
Atlenkite kumštelinės jungties rankenėlę į atfiksuotą padėtį, 
suspauskite galinę kumštelinės jungties dalį nykščiu bei smiliumi ir 
atsargiai atkabinkite nuo svirties.

„S-LOCK®“ RANKENOS IR GELEŽTĖS
Pritvirtinkite geležtę prie rankenos paspausdami fiksatorių ir įstatydami geležtės ašį. Paspauskite fiksatorių, norėdami atlaisvinti geležtę ir nustatyti ją į 
sukiojimosi arba užfiksavimo padėtis.

1 – sukiojasi
2 – užfiksuota


