
01/2020

Linia środkowa

Linia środkowa 
Guzika
Wskaźnik 
otworów 
montażowych
Przymiar z 
odległościami 
5 mm

Mocowanie na przedmiocie za 
pomocą zacisków …

lub śrubami

Ustawienie zgodnie 
z liniami środkowymi

Wkręcić śruby z łbem 
stożkowym …

Ustawienie zgodnie z 
liniami prowadzącymi ...

Wkręcić śruby z 
łbem stożkowym

Instrukcja obsługi szablonu 
do frezowania
Szablon frezarski pomaga wykonać kieszeń 
dla uchwytów Button-fix Typ 1, Typ 1 Bonded, 
Typ 1 Metal i Typ 1 Flush. Zalecamy używanie 
szablonu z frezem 12 mm jak i pierścieniem  
16 mm.

Wybór otworu
Szablon posiada trzy wyraźnie zaznaczone 
otwory. Pierwszy otwór jest przewidziany do 
uchwytu Typ 1 Metal, drugi do Typ 1 Fix jak i 
Typ 1 Bonded, z kolei trzeci do Typ 1 Flush. 
Do dyspozycji posiadamy linie pomocnicze 
wyznaczające środek guzika, pionowe ułożenie 
łącznika jak i przymiar z odległościami 5 mm.

Dla Typ 1 Fix jak i Typ 1 Metal dostępne są 
otwory o średnicy 3 mm do zaznaczenia miejsc 
montażowych jeżeli jest to potrzebne.

Frezowanie na  
powierzchni płyty
Jeżeli niezbędne jest osadzenie uchwytu 
w płycie, należy ustawić szablon w żądanej 
pozycji. Dla ułatwienia na szablon naniesione są 
linie środkowe owalnych kieszeni. Zamocować 
szablon na przedmiocie za pomocą zacisków 
lub przy pomocy wkrętów z łbem stożkowym 
(maksymalnie Ø 4,5 mm)

Frezowanie na powierzchni 
bocznej płyty
Uchwyt Typ 1 Flush można osadzić na 
powierzchni bocznej płyty o grubości minimum 
28 mm. Dla tego zastosowania należy w 
pierwszej kolejności przykręcić listwę do 
szablonu posługując się podłużnymi otworami. 
Następnie zamocować listę do obiektu za 
pomocą zacisków. Ustawić szablon tak aby linia 
środkowa była poprawnie ustawiona.

Kiedy szablon zostanie poprawnie ustawiony 
należy go zamocować dodatkowymi wkrętami 
do listwy.

Kontrolować aby szablon był mocno 
i bezpiecznie zamocowany przed 
przystąpieniem do frezowania. Unikać 
kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami jak i 
środkami czyszczącymi.

Więcej informacji o szablonie jak i innych 
produktach Button-fix można znaleźć na 
naszej stronie.

http://www.button-fix.com

