
Wkrętak z grzechotką 16 w 1 Mi
Instrukcja użytkownika
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



01 Informacje o produkcie
Dziękujemy za zakup wkrętaka z grzechotką 16 w 1 Mi. Przed 
użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 
i zachować ją na przyszłość.

❶ Uchwyt do bitów
❷ Trzy ustawienia trybu pracy 

grzechotki
❸ Znacznik wybranego 

ustawienia
❹ Uchwyt

❺ Magazynek na bity
❻ Pokrywa magazynka 

na bity
❼ Bit
❽ Przedłużka do bitów
❾ Stalowa kulka zatrzasku

02 Sposób użycia
Otwieranie/zamykanie magazynka

 y Przytrzymaj uchwyt i naciśnij 
pokrywę magazynka na bity, 
aby wysunąć magazynek.

 y Przytrzymaj uchwyt i naciśnij 
pokrywę magazynka na bity, 
aby zamknąć magazynek.

Wybór trybu pracy grzechotki

Obroty prawe — R
 y Wybierz tryb pracy grzechotki, 

ustawiając znacznik 
na symbolu R. Po wybraniu 
trybu obrotów prawych, obróć 
śrubokręt zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby 
dokręcić śrubę.

Tryb ręczny
 y Wybierz tryb pracy grzechotki, 

ustawiając znacznik 
na symbolu y.

 y Po wybraniu trybu ręcznego, 
obróć zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby 
dokręcić śrubę, lub obróć 
w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, 
aby poluzować śrubę.
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Obroty lewe — L
 y Wybierz tryb pracy grzechotki, ustawiając znacznik 

na symbolu L. Po wybraniu trybu obrotów lewych, obróć 
śrubokręt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby poluzować śrubę.

Instrukcja obsługi przedłużki do bitów

 y Przedłużkę do bitów należy włożyć 
w uchwyt do bitów wkrętaka (Użyj siły 
podczas wkładania przedłużki do bitów, 
aby upewnić się, że stalowa kulka została 
prawidłowo zatrzaśnięta w uchwycie).

Przechowywanie bitów

 y Bity są utrzymywane na miejscu przez 
magnes znajdujący się w wysuwanym 
magazynku.

 y Bit może być użyty poprzez włożenie 
bezpośrednio do uchwytu wkrętaka lub 
przez zastosowanie przedłużki do bitów.

Ilustracje produktu i akcesoriów 
przedstawione w instrukcji użytkownika 
mają wyłącznie charakter poglądowy. 
Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą 
się różnić ze względu na stałe dążenie 
do udoskonalenia naszych produktów.

03 Środki ostrożności
 y Po naciśnięciu pokrywy magazynka, zostanie on częściowo 

wysunięty. Ponadto magazynek można całkowicie wysunąć 
z wkrętaka.

 y Wkrętak należy trzymać prostopadle do łba śruby, która ma 
być dokręcana/odkręcana.

 y Nie należy rozmontowywać wkrętaka.
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Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu

04 Dane techniczne
Model: MJJLLSD002QW
Waga netto: 230 g
Maksymalny moment siły dokręcania: 20 N·m
Wymiary bitów: C 6,3 × L 32 mm — bity dwustronne 

SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, 
T25, T30, H3, H4, H5, H6

Wymiary wkrętaka: 144 × 34 × 34 mm
Wymiary przedłużki do bitów: 110 × 10 × 10 mm

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. 
 (firma w ekosystemie Mi )
Adres: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Putuo District, 
Shanghai, China 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com


