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Uchwyt do bitów

Grzechotka 3-biegowa

Przycisk dostępu do pitów

Schowek na bity

Pokrywa

Przedłużenie dla bitów

02 Jak używać

Otwieranie / zamykanie magazynu

Miejsce na bity

Bity są przechowywane w gnieździe magazynka.

Regulacja zapadki

Przekręć na R:
Obróć w prawo, aby dokręcić śruby.

Przekręć na L:
Obróć w lewo, aby poluzować śruby.

Przekręć na kropkę: 
Obróć w prawo, aby ręcznie dokręcić śruby,
i obróć w lewo, aby ręcznie poluzować śruby.

01 Przegląd produktu

Dziękujemy za zakup precyzyjnego wkrętaka Mi x Wiha 8-w-1.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na 
przyszłość.

Naciśnij pokrywę, aby zamknąć magazyek.

Naciśnij dwa przyciski po obu stronach 
śrubokręta, aby otworzyć magazynek.
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Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu 
użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie 
do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i 
funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia 
produktu.

Instrukcja przedłużenia bitów

Końcówkę można włożyć bezpośrednio do 
śrubokręta lub użyć z przedłużką do bitów.

W przypadku korzystania z przedłużki do 
końcówek należy najpierw włożyć końcówkę 
do wkrętaka, a następnie włożyć końcówkę 
do przedłużki do końcówek.

03 Środki ostrożności

04 Specyfikacja

Model: MJJLLSD001QW
Waga netto śrubokręta: 160 g
Wymiary śrubokręta: 135 × 38 × 38 mm
Wymiary przedłużenia końcówki: 105 × 10 × 10 mm
Rozmiary bitów: PH1 / PH2 / PH3 / H4 / H5 / H6 / SL4.5 / SL6.5

To normalne, że magazynek bitów zatrzymuje się 
lub powoli podnosi się podczas otwierania.

Ten śrubokręt należy trzymać prostopadle do 
śruby, którą chcesz dokręcić lub poluzować.

Nie demontuj tego śrubokręta.
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05 Gwarancja

Jako konsument Xiaomi korzystasz pod pewnymi warunkami z 
dodatkowych gwarancji. Xiaomi oferuje określone korzyści z tytułu 
gwarancji konsumenckich, które są uzupełnieniem gwarancji 
prawnych przewidzianych w krajowym prawie konsumenckim, a nie 
zamiast nich. Czas trwania i warunki gwarancji prawnych są 
określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na 
temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można 
znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Z wyjątkiem przypadków 
zabronionych przez prawo lub inaczej obiecanych przez Xiaomi, usługi 
posprzedażne będą ograniczone do kraju lub regionu pierwotnego 
zakupu. W ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym zakresie 
dozwolonym przez prawo, Xiaomi według własnego uznania naprawi, 
wymieni produkt lub zwróci mu koszty. Normalne zużycie, siła 
wyższa, nadużycia lub szkody spowodowane zaniedbaniem lub winą 
użytkownika nie są objęte gwarancją. Osobą kontaktową w zakresie 
obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej 
sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub 
ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkty. W razie 
wątpliwości skontaktuj się z odpowiednią osobą, którą Xiaomi może 
zidentyfikować.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i na 
Tajwanie. Produkty, które nie zostały należycie zaimportowane i / lub 
nie zostały należycie wyprodukowane przez Xiaomi i / lub nie zostały 
należycie nabyte od Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są 
objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem 
możesz skorzystać z gwarancji od nieoficjalnego sprzedawcy, który 
sprzedał produkt. Dlatego Xiaomi zaprasza Cię do kontaktu ze 
sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt.


