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Tiefenanschlag DD-DC
Depth stop DD-DC
Butée de profondeur DD-DC
Tope de profundidad DD-DC
Guida di profondità DD-DC
Diepteaanslag DD-DC
Djupanslag DD-DC
Syvyysvaste DD-DC
Dybdeanslag DD-DC
Dybdeanlegg DD-DC
Batente de profundidade DD-DC
Ограничитель глубины сверления DD-DC
Hloubkový doraz DD-DC
Ogranicznik głębokości DD-DC
Mélységütköző DD-DC
Οδηγός βάθους DD-DC
Ограничител на дълбочината DD-DC
Sügavuspiirik DD-DC
Dubinski graničnik DD-DC
Dziļuma ierobežošanas atturis DD-DC
Gylio ribotuvas DD-DC
Distančnik DD-DC
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Hloubkový doraz DD-DC
Hloubkový doraz umožňuje
zašroubovat šroub s definovanou
hloubkou zašroubování. Můžete
nastavit vzdálenost, o niž má hlava
šroubu nad povrchem obrobku
přečnívat, nebo naopak být v obrobku
zapuštěna.
Uváděné obrázky jsou umístěny na
začátku návodu k obsluze.
Montáž
- Hloubkový doraz nasaďte na vřeteno
svého šroubováku.
- Za a r e t u j t e h l o u b k o v ý d o ra z
utažením pojistného kroužku (1.4)
ve směru hodinových ručiček.
Demontáž
- Otočte pojistný kroužek až na doraz
proti směru hodinových ručiček a
sejměte hloubkový doraz.

Každé zapadnutí změní hloubku
zašroubování o 0,1 mm.
Vyšroubovávání šroubů
Chcete-li nějaký šroub opět
vyšroubovat, můžete tak učinit, aniž
byste hloubkový doraz snímali nebo
nastavenou hloubku zašroubování
měnili:
- Přepněte smysl otáčení šroubováku
(na levý chod).
- Otočte zelený přepínací kroužek
(1.3) doleva (viz šipka na přepínacím
kroužku), a stiskněte spínač Zap/
Vyp na šroubováku.

- Jakmile bude šroub vyšroubován,
přepínací kroužek uvolněte.

Výměna nástroje
- Otočte doraz (1.1) o 90° proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
- Sejměte šroubovací hrot, příp.
nasaďte nějaký bit do magnetického
držáku (2.2).
- Doraz (1.1) opět nasaďte a otočením
o 90° ve směru hodinových ručiček
jej utáhněte.
Nastavení hloubky
- Otáčením objímky (1.2) nastavte
požadovanou hloubku zašroubování
- viz symbol na objímce.
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