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Приспособление за пробиване на отвори под ъгъл 
 
 
Ръководство за ескплоатация 
 
 
Съдържание на комплекта: 
а) 1 х водач на свредло 
b) 1 х удължител за завиване 
c) 1 х свредло с променлив диаметър 
d) 1 х ограничител на дълбочината на пробиване 
e) 1 х шестостенен ключ 
f) 10 х капачки за винтове 
g)10 х винтове за дърво, ф4 мм с дължина 25, 30, 40 и 60 мм. 
 
Спазвайте следната таблица за препоръчителен размер на винтовете в зависимост от 
дебелината на материала. 
 
Дебелина на дървото Размер на винта 
min 12 mm   4 x 25 mm 
min 19 mm   4 x 30 mm 
min 27 mm   4 x 40 mm 
min 38 mm   4 x 60 mm 
 
Важно: При челно монтиране, напр. рафтове, дължината на винтовете трябва да бъде 
с 5 мм по-голяма! 
 
Необходими инструменти за работа с комплекта: Стяга, акумулаторна или 
електрическа дрелка 
 
 
 
Фигура 1: Измерване дебелината на дървото 
Поставете страничната водеща линия върху детайла и отбележете дебелината. 
 
Фигура 2: 
Настройване на дебелината на материала 
След натискане на заключващия бутон преместете плочката с водещия отвор в 
съответствие с дебелината на материала. 
Пример 1: дебелина на дървото 27 мм, преместете срещу отметка 27 мм 
Пример 2 (като на схемата): дебелина на дървото 21 мм, преместете срещу отметка 
19 мм (в тези случаи до следващата по-малка стойност) 
 
Фигура 3: Настройване на дълбочината на пробиване (като на схемата): 
Вдигнете водача на свредлото нагоре и поставете свредлото в подходящия водач, 
така, че да съвпада с съответния белег 12/19 и част от него да се подава (както е 
показано на фигурата). Поставете ограничителя на свредлото в тази позиция и 
затегнете. 
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Фигура 4: Пробиване 
Поставете водача в позиция за пробиване и затегнете със стяга. Пробивайте докато 
ограничителя подпре. 

Фигура 5а – 5d: Ъглово присъединяване, челно присъединяване, Т-образно 
присъединяване. 
Когато правите показаните сглобки фиксирайте дървените елементи в 
присъединителна позиция чрез стяга. След това затегнете с подходящи винтове съгл. 
таблицата. 
Важно: За постигане на добри резултати фиксирайте двете присъединителни части 
със стяга! 
 
Фигура 6а – 6с: Диагонално ъглово присъединяване. 
Настройте дълбочината на пробиване (фиг. 1-3). Поставете водача както е показано на 
фигурата и пробийте отвора. От съображения за стабилност, ако е възможно пробийте 
поне 2 отвора. Притиснете детайлите едновременно и затегнете винтовете. 
 
Фигура 7а – 7с: Преместване на елементи / Ремонтни работи 
Настройте дълбочината на пробиване (фиг. 1-3). Завъртете ограничителя на 180º. 
Поставете водача под плота и фиксирайте със стяга. Пробийте и завийте винтовете. 
Внимание: Пробиването става без ограничител на дълбочината на пробиване. 
Винтовете трябва да бъдат с 5 мм по-дълги от направения отвор. 
 
Възможност: След завиване на винтовете е възможно да залепите декоративни 
капачки върху отворите. 
 
 
 
За вашата сигурност 
Спадвайте инструкциите за безопасност на вашата акумулаторна или 
електрическа бормашина. 

Да не се използва в близост до лесно запалими пари и течности. 
Да се използват само остри свредла и подходящи накрайници за винтове. 
Преди всяка дейност по поддръжка на уреда, преди всяка смяна на инструмент или при 
почистване щепселът трябва да е изваден от контакта. 
Пазете кабела от повреди, масла и киселини могат да повредят кабела. 
Не пренасяйте уреда като го носите за кабела.  
При изключване от мрежата щепселът да не се дърпа , кабелът може да се повреди 
При включване към мрежа проверете прекъсвача за изключване/ изключване, който не 
трябва да е блокиран. 
Не претоварвайте машината. 
Детайлите, които ще се обработват, трябва да са добре закрепени. 
Уредът трябва да е недостъпен за деца. 
С уреда да работят само лица, запознати с инструкцията за експлоатация. 
Ако работите на стълби или скелета, мястото трябва да е добро осигурено. 
Носете защитни очила, а при дейности, при които се отделя много прах и маска за 
устата. 
Работете с безупречен и неповреден уред. Повредените части трябва веднага да 
бъдат подменени от специалист. 
Използвайте само оригинални резервни части. 
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wolfcraft   гаранция 
 
За закупения от вас продукт на wolfcraft ние ви даваме 
 
5 години гаранция 
 
Всички щети в рамките на гаранционния период, произтичащи от грешки в 
конструкцията и материала се покриват от wolfcraft. Гаранционният период започва от 
датата на покупката. Съхранявайте касовия бон, фактурата и коректно попълнената 
гаранционна карта. Гаранцията се признава при ползване на уреда по предназначение, 
при използване на оригинални wolfcraft резервни части и за любителски нужди. 
Гаранционни рекламации се приемат само срещу пълно и точно попълнена 
гаранционна карта. 
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