
Hoto precisiom Screwdriver Set
Instrukcja Osbługi



01 Przegląd produktu

Dziękujemy za zakup zestawu precyzyjnych wkrętaków HOTO.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed 

użyciem i zachowanie jej na przyszłość. 
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Śrubokręt3

 Bity2

Pudełko4

02 Jak uzywać

Otwórz pokrywę pudełka do góry do naturalnej 
pozycji otwartej (maksymalny kąt otwarcia wynosi 
115 °), nie otwieraj jej na siłę.

Zamknij pokrywę schowka w dół do zera stopni, a 
schowek zostanie zamknięty.

Otwieranie i zamykanie pudełka: 

Jak używać śrubokrętu:
Końcówkę można włożyć bezpośrednio do rękojeści wkrętaka w celu 
użycia.

Gdy bit jest włożony do uchwytu wkrętaka, wytworzy siłę 
magnetyczną, taką, aby większość śrub została przyciągnięta do 
końcówki w celu ułatwienia pracy. 

Bity są przechowywane w podstawie magnetycznie.

Po użyciu włóż bit do gniazda na bity, 
zostanie on automatycznie przymocowany.

Bity
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Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w podręczniku 
użytkownika służą wyłącznie do celów poglądowych. Ze względu na 
aktualizacje i uaktualnienia produktów rzeczywisty produkt może 
nieznacznie różnić się od schematu. Proszę odnieść się do rzeczywistego 
produktu.

Włóż końcówkę precyzyjnego śrubokręta do okrągłego otworu i dociśnij 
w celu przechowywania.

Przechowywanie
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03 Precautions

Część palca może zostać przytrzaśnięta, 
jeśli pokrywa schowka jest zamykana zbyt 
szybko. Podczas otwierania lub zamykania 
nie należy umieszczać palców w pobliżu 
pokrywy. 

Upewnij się, że zasilanie sprzętu 
zostało odłączone przed użyciem 
tego produktu.

Ten produkt nie jest zabawką i nie 
powinien być używany przez 
dzieci. Wkrętak powinien być 
obsługiwany wyłącznie przez 
osoby w wieku 16 lat lub starsze.

Moment obrotowy wskazany w 
parametrach produktu to moment 
obrotowy wkrętaka, a nie moment 
obrotowy bitu.

Należy uważać, aby 
podczas otwierania/za-
mykania nie przyciąć 
sobie rąk w tych 
obszarzach



Follow us:@HOTO

Ten produkt jest przeznaczony do precyzyjnej konserwacji. Wybierz bity, 
które pasują do śrub i unikaj nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniu 
śruby lub bitów.

Model：QWLSD009

Waga：216g

Max moment obrotowy：2N·m

Materiał bitu: S2 stal

Specy�kacja bitu：C4×L28mm 

Bity：Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/SL2.5/SL3/

W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/H1.5/H2/

H2.5/U2.6 /▲2.3 

Wymiary pudełka：
149.5×78×19.5mm

Wymiary śrubokręta：
126.5×10.1×10.1mm

04 Specy�kacja Techniczna

Manufactured by: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District, 

                    Shanghai,China
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Scan to follow us on WeChat

Get �Y+ warranty and new follower benefits


