
www.kregtool.com • 800.447.8638

Korzystanie z szablonu

NK9071
Wersja 1 — 11/2016

Odstęp 
Listwę ograniczającą można zamocować po każdej ze stron szablonu, aby 
odstęp wynosił 24,3 mm (1") albo 53,4 mm (2⅛"). Można także przystawić 
krawędź szablonu do krawędzi obrabianego elementu, aby odstęp wynosił 
37 mm (1,45") albo 66,1 mm (2,6"). Odpięcie listwy ograniczającej pozwala 
wywiercić otwory na kołki do półek w szafkach, do których przymocowano 
przednią ramę.

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA
NR POZYCJI: KMA3200-INT ORAZ KMA3220-INT

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

•  Należy	zapoznać	się	z	informacjami	zawartymi	w	instrukcji	oraz	niniejszymi	
wskazówkami	dotyczącymi	bezpieczeństwa	i	przestrzegać	ich.

•		Należy	zawsze	nosić	odpowiednio	zaprojektowany	sprzęt	do	ochrony	oczu,	który	posiada	stosowne	
certyfikaty.

•	Wiertło	jest	ostre.	Należy	obchodzić	się	z	nim	ostrożnie.
•		Należy	unikać	układania	dłoni	w	nienaturalnych	pozycjach,	w	których	nagłe	osunięcie	może	
doprowadzić	do	zetknięcia	dłoni	z	obracającym	się	wiertłem.

•		Podczas	wiercenia	nie	należy	przytrzymywać	shelf	pin	jig	dłonią.	Należy	zamocować	obrabiany	
element zaciskiem.

•	Należy	przestrzegać	wytycznych	dotyczących	bezpieczeństwa	przygotowanych	przez	producenta	wiertarki.
•		Nie	należy	korzystać	z	żadnych	narzędzi	elektrycznych,	będąc	pod	wpływem	narkotyków,	alkoholu	

lub leków.
•		Obeznanie	z	często	używanymi	narzędziami	nigdy	nie	powinno	prowadzić	do	ignorowania	zasad	

bezpiecznej pracy.

!              OSTRZEŻENIE:

Widok końcowy

*2,6" lub *66,1 mm
*2 1/8" lub *53,4 mm

*1" lub *24,3 mm
*1,45" lub *37 mm

Części

Wiertło*Kołek	ustalający

Złącze	szablonu

Listwa 
ograniczająca

*	(Wiertła	1⁄4"	i	5	mm	są	sprzedawane	osobno).

1⁄4"

5 mm

Pierścień	oporowy	i	klucz	ampulowy

Ustawianie głębokości wiercenia 
Wsuń pierścień oporowy na wiertło. Umieść wiertło i pierścień w otworze 
do przechowywania znajdującym się z tyłu szablonu. Pierścień powinien 
znajdować się we wnęce zapewniającej prawidłową pozycję, a krawędź 
skrawająca stykać się z wypustkami oznaczonymi napisem STOP DRILL BIT 
HERE (tutaj zatrzymać wiertło). Dokręć śrubę dociskową pierścienia oporowego 
za pomocą klucza ampulowego.

Shelf Pin Jig



Korzystanie z szablonu
Używanie kołka ustalającego
Aby wywiercić w jednym rzędzie więcej niż sześć otworów na kołki do półek, 
zamocuj szablon za pomocą zacisku i wywierć pierwsze sześć otworów. 
Następnie zdejmij zacisk i przesuń szablon do następnej pozycji, umieszczając 
prowadnicę wiertła nad ostatnim otworem na kołek. Wsuń kołek ustalający 
przez prowadnicę wiertła do otworu na kołek do półki. Zaciśnij szablon 
w odpowiedniej pozycji i wywierć pozostałe otwory. W razie konieczności 
powtórz te czynności. Kołek ustalający ma dwa zakończenia przeznaczone 
do kołków do półek o średnicy 5 mm i ¼".
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Wiercenie otworów 
na kołki do półek
Umieść szablon na obrabianym 
elemencie, zamocuj go na 
miejscu za pomocą zacisku 
i wierć do momentu, gdy 
pierścień oporowy zetknie się 
z prowadnicą wiertła.

Złącze szablonu
Za pomocą złączy i dołączonych śrub można połączyć dwa szablony 
(lub większą ich liczbę), aby wiercić długie rzędy otworów bez zmieniania 
pozycji szablonu.

Wskazówki

W przypadku wiercenia 
otworów w miejscu, którego nie 
można dosięgnąć zaciskiem, 
ustaw szablon w odpowiednim 
miejscu za pomocą elementów 
dystansowych. Wywierć 
pierwszy otwór. Wsuń kołek 
ustalający przez prowadnicę 
wiertła do wywierconego 
otworu, aby ustabilizować 
szablon. Wywierć pozostałe 
pięć otworów.

Czasami	nie	potrzeba	ciągłego	rzędu	otworów	umieszczonych	w	równych	odstępach	32	mm	(1¼").	Aby	pominąć	część	otworów,	wiercąc	pozostałe	w	jednej	linii,	postępuj	zgodnie	z	instrukcjami	
w	części	„Używanie	kołka	ustalającego”,	ale	po	przełożeniu	szablonu	wywierć	wyłącznie	ostatni	otwór	na	kołek,	pomijając	cztery	wcześniejsze.	Następnie	ponownie	przełóż	szablon,	wkładając	kołek	
ustalający	w	ostatni	otwór,	i	wywierć	pozostałe	pięć.	W	razie	konieczności	powtórz	te	czynności.

Aby	otwory	na	kołki	w	każdym	rogu	szafki	były	odpowiednio	ustawione	względem	siebie,	
za	pomocą	zacisku	przymocuj	element	dystansowy	do	boku	szafki	w	taki	sposób,	aby	dolne	
krawędzie	elementu	dystansowego	i	boku	szafki	były	w	równej	linii.	Następnie	umieść	szablon	
na	elemencie	dystansowym,	przy	pomocy	zacisku	zamocuj	szablon	i	wywierć	otwory	na	kołki.




