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Ročaj s prosto izbiro  
kota zagotavlja namestitev 

taktilnih lopatic.

novi natični ročaji s prosto izbiro kota  
in ročaji z dvojnim kotom

PODATKI ZA NAROČANJE:
Natični ročaj s prosto izbiro kota na odmičnem spoju Cam II, 20 cm (8 palcev) #SL42126WFP 
Natični ročaj z dvojnim kotom na odmičnem spoju Cam II, 20 cm (8 palcev) #SL42126WDP 
Šesterokotno orodje s T-ročajem #60021 Navodila za uporabo so na naslednji strani …

Ročaj z dvojnim kotom 
omogoča tudi natančne 
mikronastavitve kotov lopatic.

1. Namestitev 
taktilnih lopatic

2. Hitre 
mikronastavitve 
kota

Tehnologija S-Lock® zagotavlja možnost 
vrtenja lopatic za 360º ali možnost varne 
pritrditve v kateri koli smeri.
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ROČAJI Z DVOJNIM KOTOM
Po namestitvi in pritrditvi lopatice z mehanizmom za prosto izbiro 
kota, kot je opisano v predhodnem koraku, lahko dodatno natančno 
nastavitev kota dosežete s šesterokotnim orodjem, s katerim lahko 
rebrasti mehanizem za hitro nastavitev kota (QA) obrnete navzgor 
ali navzdol. 

ROČAJI S PROSTO IZBIRO KOTA
Lopatice je mogoče prosto nagibati tako, da šesterokotno orodje 
vstavite v mehanizem za prosto izbiro kota ter lopatico postavite v 
želen položaj. Z obračanjem šesterokotnega orodja v smeri vrtenja 
urnega kazalca zategnite mehanizem, da pritrdite lopatico. Ta 
postopek lahko opravite pred pritrditvijo ročaja na ogrodje ali po njej.

QA

NAMESTITEV NATIČNEGA ROČAJA
Ko je spoj v nezaklenjenem položaju, ga nataknite na ogrodje na 
želenem mestu, postavite lopatico v rez in poklopite ročaj na odmičnem 
spoju za pritrditev.

ODSTRANJEVANJE NATIČNEGA ROČAJA
Preklopite ročaj na odmičnem spoju v nezaklenjeni položaj, primite 
hrbtni del odmičnega spoja s palcem in kazalcem ter ga nežno 
dvignite z ročice.

ROČAJI IN LOPATICE S-LOCK®

Lopatico pritrdite na ročaj tako, da potisnete bat in vstavite mazalko lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med položajema 
»vrtenje« in »zaklenjeno«.

1 – vrtenje
2 – zaklenjeno


