
1    držiak bitov

2    3-polohová račňa

3    značka polohy

4    rukoväť

5    zásobník bitov

6    veko zásobníka bitov

7 bit

8    nadstavec bitov

9    oceľová zarážka

Mi 16-in-1 Precision Screwdriver

Návod na použitie
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·

·

Veko zásobníka sa po stlačení čiastočne vysunie. Zásobník 
možno navyše úplne vybrať zo skrutkovača.
Tento skrutkovač musí byť držaný kolmo na skrutku, ktorý 
chcete utiahnuť / povoliť.

· Nerozoberajte tento skrutkovač.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo 
a používateľského rozhrania 
v užívateľskej príručke slúžia len pre 
referenčné účely. Skutočný produkt 
a funkcie sa môžu líšiť.

Opatrenie

Zásobník bitov

· Bity sú vo vysunutom zásobníku držané 
na mieste magnetom.
Bit možno použiť priamym zasunutím do 
držiaka bitov skrutkovača alebo 
pomocou nástavca bitov.

·

Nastavenie račne

R
Zarovnajte značku polohy s R. 
Akonáhle je nastavená na R, uťahujú 
skrutky otáčaním skrutkovača v smere 
hodinových ručičiek.

·

Manuálne
·

Pokyny k nástavcu bitov
Ak chcete použiť nadstavec bitov, zasuňte 
ho do držiaka bitov skrutkovača (pri 
vkladaní nástavca použite silu, aby ste 
zaistili, že je oceľová zarážka do držiaka 
správne vtlačená).

·

L

Zarovnajte značku polohy s •. Akonáhle 
je nastavený manuálny režim, otáčaním 
v smere hodinových ručičiek skrutky 
uťahujú a otáčaním proti smeru hodinových 
ručičiek skrutky uvoľňujete.

Zarovnajte značku polohy s L. 
Akonáhle je nastavená na L, 
otáčaním skrutkovača proti smeru 
hodinových ručičiek povoľujete skrutky.

·

Otvorenie / zatvorenie zásobníka

· Uchopte rukoväť a stlačením veka 
zásobníka bitov vysuňte zásobník. 
Uchopte rukoväť a stlačením veka 
zásobníka bitov zásobník zatvorte.

·

Ďakujeme, že ste si zakúpili Mi 16-in-1 Precision Screwdriver. 
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju 
pre budúce použitie.

Špecifikácie
Model: MJJLLSD002QW  Čistá hmotnosť: 230 g 
Maximálny krútiaci moment: 20 Nm
Veľkosti bitov: C6,3 × L 32 mm obojstranné bity; SL4, SL6, PH0, 
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6            
Rozmery skrutkovača:144 × 34 × 34 mm
Rozmery nástavce bitov: 110 × 10 × 10 mm
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Dovozca: 
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




