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Mânerul cu înclinare liberă asigură 
poziționarea lamei tactile

nou Înclinare liberă cu prindere + Mânere cu înclinare dublă

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ:
Înclinare liberă cu prindere cu clamă Cam II 20 cm (8") #SL42126WFP 
Înclinare dublă cu prindere cu clame Cam II 20 cm (8") #SL42126WDP 
Unealtă hexagonală cu mâner în T # 60021 Instrucțiuni de utilizare pe pagina următoare...

Mânerul cu înclinare dublă permite, 
de asemenea, micro-reglaje precise 
ale unghiului lamelor

1. Poziționarea 
lamei tactile

2. Micro-reglaje 
ale mecanismului 
Înclinare rapidă

Tehnologia S-Lock® oferă lamelor 
posibilitatea de a pivota cu 360° sau de a 
se bloca sigur în locație, în orice orientare

ROMÂNĂ
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MÂNERELE CU ÎNCLINARE DUBLĂ
După poziționarea și strângerea lamei utilizând mecanismul Înclinare 
liberă, așa cum este descris în pasul anterior, se poate realiza o înclinare 
precisă suplimentară prin utilizarea uneltei hexagonale pentru a roti în 
sus sau în jos mecanismul Înclinare rapidă (QA) prevăzut cu nervuri. 

MÂNERELE CU ÎNCLINARE LIBERĂ
Lamele pot fi înclinate liber plasând unealta hexagonală în mecanismul 
cu înclinare liberă și poziționând lama în locația dorită. Strângeți 
mecanismul pentru a fixa lama în poziție, rotind unealta hexagonală în 
sens orar. Acest lucru se poate face înainte sau după ce mânerul este 
fixat pe cadru.

QA

ATAȘAMENT MÂNER CU PRINDERE CU CLAMĂ
Cu articulația în poziție deblocată, prindeți-o pe cadru în locația dorită, 
poziționați lama în incizie și basculați mânerul articulației cu camă pentru 
a se bloca în poziție.

ÎNDEPĂRTAREA MÂNERULUI CU PRINDERE CU CLAMĂ
Basculați rapid mânerul articulației cu camă în poziția deblocată, 
prindeți spatele articulației cu camă cu degetul mare și arătătorul și 
ridicați ușor de pe braț.

S-LOCK® MÂNERE + LAME
Prindeți lama pe mâner apăsând pistonul și introducând niplul lamei. Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între poziția „pivot” și poziția „blocat”.

1 - pivot
2 - blocat


