
 VARIO 
Návod k použití

Variabilní frézovací šablona

A. 4x Hliníkový eloxovaný profil 20x80
- různé délky dle vybraného typu

B. 8x Objímka Rychloupínací spojky 
C. 8x Šroub Rychlospojky
D. 1x Inbusový klíč

D. 1x Imbusový klíč

VARIO - variabilní frézovací šablona od TESI vám umožní vytvořit precizní
kapsy a výřezy ve vašich projektech. Vario obsahuje 4 eloxované hliníkové
profily o velikosti průřezu 20x80mm (délka závisí na zvoleném typu) 
s vygravírovanou milimetrovou stupnicí, 8 setů rychlospojek a inbusový klíč.

Pokud vám cokoliv v balení chybí nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat 
na info@tesi.cz nebo na tel. +420 775 621 312 kdykoliv mezi 8 - 16:00 pondělí - pátek.
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MONTÁŽ

Vario obsahuje univerzální rychloupínací spojky, které vytvoří naprosto pevné
pravoúhlé spojení a umožní posun na požadovanou polohu.

Ke složení frézovací šablony: 

2. Vložte objímku rychloupínací
spojky do předvrtané díry v
profilu dle obrázku. Dejte pozor
na orientaci a hloubku zasunutí -
při pohledu zboku musí
uprostřed profilu vzniknout
dlouhá díra. Orientaci objímky
lze také vidět díky drážce na její
horní straně.

1. Vezměte rychloupínací spojku
a imbusovým klíčem povolte
tlačný čep dokud nebude možné
vytáhnout šroub z objímky.
Šroub vyjměte.
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MONTÁŽ

3. Do vytvořené díry vložte šroub z rychloupínací spojky tak, aby
prohloubenina v něm mířila směrem nahoru a lehce dotáhněte tlačný čep.
Ten musí začít přitahovat šroub směrem dovnitř. Poté povolte tak, aby byl
šroub pohyblivý a zároveň nešel vytáhnout z díry.
Pokud tohoto stavu nelze dosáhnout, doporučujeme šroub vytáhnout úplně a
postup opakovat.

Opakujte kroky 1.- 3. na všech dírách v profilech. (Celkem 8x)

4. Nasuňte jeden profil do
druhého a vytvořte L-formaci, ale
nedotahujte šrouby. Opakujte s
dalšími dvěma profily tak, aby
vznikly 2x L-formace.
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MONTÁŽ
5. Zasuňte dvě L-formace do sebe.
Posuňte na požadované rozměry a
dotáhněte rychloupínací spojky. 
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HOTOVO

Pro přenastavení profilů lehce povolte rychloupínací spojky, přesuňte profily
a znovu dotáhněte.


