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Handtag med fri vinkel ger 
taktil bladpositionering

nya Clip-on handtag med fri vinkel + dubbel vinkel

BESTÄLLNINGSINFO:
Cam II clip-on fri vinkel 20 cm (8 tum) #SL42126WFP 
Cam II clip-on dubbel vinkel 20 cm (8 tum) #SL42126WDP 
Insexverktyg med T-handtag #60021 Användningsinstruktioner på nästa sida...

Handtag med dubbel vinkel 
möjliggör också exakta 
mikrojusteringar av bladvinkeln

1. Taktil 
bladpositionering

2. Snabbvinkel 
mikrojusteringar

S-Lock® teknologi gör det möjligt för 
bladen att svänga 360° eller låsa fast 
på plats, i vilken riktning som helst

SVENSKA
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DUBBLA VINKELHANDTAG
Efter positionering och åtdragning av bladet med fri vinkelmekanism som 
beskrivs i föregående steg kan ytterligare exakt vinkling uppnås genom att 
använda insexverktyget för att rotera den ribbade snabbvinkel-mekanismen 
(QA) upp eller ner. 

FRIA VINKELHANDTAG
Bladen kan vinklas helt fritt genom att placera insexverktyget i den fria 
vinkelmekanismen och positionera bladet i önskat läge. Lås mekanismen 
för att säkra bladet på plats genom att vrida insexverktyget medurs. Detta 
kan göras före eller efter att handtaget är säkrat på ramen.

QA

TILLBEHÖR TILL CLIP-ON HANDTAG
Med led i olåst läge, kläm fast på ramen vid önskad plats, placera bladet 
i snittet och vänd över handtaget till kamleden för att låsa på plats.

BORTTAGNING AV CLIP-ON HANDTAG
Vänd över handtaget till kamleden till olåst position, kläm tillbaka 
kamleden med tummen och pekfingret och lyft varsamt up och av armen.

S-LOCK® HANDTAG + BLAD
Sätt fast bladet på handtaget genom att trycka på kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck på kolven för att frigöra bladet och växla mellan ”snurrbara” och ”låsta” positioner.

1 - Snurrbar
2 - Låst


