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ZATRZASKOWE UCHWYTY DO SWOBODNEGO USTAWIANIA KĄTA + DO 
PRECYZYJNEGO USTAWIANIA KĄTA THOMPSON RETRACTOR

Uchwyt do swobodnego 
ustawiania kąta umożliwia 

ręczne ustawianie ostrza

nowe Zatrzaskowe uchwyty do swobodnego ustawiania  
kąta + do precyzyjnego ustawiania kąta

INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH:
Zatrzaskowy uchwyt do swobodnego ustawiania kąta Cam II 20 cm (8") nr kat. SL42126WFP 

Zatrzaskowy uchwyt do precyzyjnego ustawiania kąta Cam II 20 cm (8") nr kat. SL42126WDP 

Narzędzie sześciokątne z uchwytem T nr kat. 60021 Instrukcja użycia jest dostępna 

na następnej stronie.

Uchwyt do precyzyjnego ustawiania 
kąta umożliwia również precyzyjną 
mikroregulację kąta ostrzy

1. Ręczne 
ustawianie ostrza

2. Mikroregulacje 
kąta za pomocą 
mechanizmu 
do szybkiego 
ustawiania kąta

Technologia S-Lock® umożliwia obracanie 
ostrzy o 360° oraz ich blokowanie w miejscu 
w dowolnym położeniu

POLSKI



ZATRZASKOWE UCHWYTY DO SWOBODNEGO USTAWIANIA KĄTA + DO PRECYZYJNEGO USTAWIANIA KĄTA  /  INSTRUKCJA UŻYCIA

UCHWYTY DO PRECYZYJNEGO USTAWIANIA KĄTA
Po ustawieniu i dokręceniu ostrza przy użyciu mechanizmu do 
swobodnego ustawiania kąta, zgodnie z opisem w poprzednim 
kroku, można wykonać dodatkową, precyzyjną regulację kąta, 
obracając za pomocą narzędzia sześciokątnego żebrowany 
mechanizm do szybkiego ustawiania kąta (QA) do góry lub do dołu. 

UCHWYTY DO SWOBODNEGO USTAWIANIA KĄTA
Ostrza można ustawić pod dowolnym kątem poprzez wprowadzenie 
narzędzia sześciokątnego do mechanizmu do swobodnego 
ustawiania kąta i ustawienie ostrza w żądanym położeniu. Dokręcić 
mechanizm poprzez obrócenie narzędzia sześciokątnego w prawo, 
aby zamocować ostrze w miejscu. Czynność tę można wykonać przed 
zamocowaniem uchwytu do ramy lub po nim.

QA

ZAMOCOWANIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Złącze w położeniu odblokowanym zatrzasnąć na ramie w żądanym 
położeniu, ustawić ostrze w nacięciu, a następnie przełożyć uchwyt 
złącza przegubowego, aby zablokować w miejscu.

USUNIĘCIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Przełożyć uchwyt złącza przegubowego do położenia 
odblokowanego, ścisnąć tylną część złącza przegubowego 
kciukiem i palcem wskazującym, a następnie delikatnie zdjąć do 
góry z ramienia.

UCHWYTY + OSTRZA S-LOCK®

Przymocować ostrze do uchwytu, naciskając tłok i wkładając złączkę ostrza. Nacisnąć tłok, aby zwolnić ostrze i przełączyć między położeniem „obrót” 
a „zablokowany”.

1 - Obrót
2 - Zablokowany
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