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Setback 
U kunt de afscherming aan beide kanten van de mal bevestigen voor een 
setback van 1 inch [24,3 mm] of 2⅛ inch [53,4 mm]. Lijn de rand van de mal uit 
met de rand van het werkstuk voor een setback van 1,45 inch [37 mm] of  
2,6 inch [66,1 mm]. Als de afscherming wordt verwijderd, kunt u ook plankgaten 
maken in kasten waarin al frontramen zijn bevestigd.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
ITEM# KMA3200-INT & KMA3220-INT

Veiligheidsrichtlijnen

                 •  Lees de instructies in deze handleiding en deze 
veiligheidsrichtlijnen en zorg dat u ze begrijpt en opvolgt.

•		Draag	altijd	oogbescherming	die	speciaal	is	ontworpen	en	gecertificeerd	als	
veiligheidsvoorziening.

• De boor is scherp. Ga voorzichtig te werk.
•  Vermijd ongemakkelijke handposities zodat u bij plotselinge verschuivingen niet in aanraking 

komt met de draaiende boor.
• Probeer tijdens het boren de shelf pin jig niet op zijn plek te houden met uw hand. Bevestig 

deze aan het werkstuk met een klem.
• Volg de veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant van uw boor.
•  Bedien geen zwaar gereedschap wanneer u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
•		Volg	altijd	veilige	werkpraktijken,	ook	als	u	vertrouwd	bent	met	het	gereedschap	door	frequent	

gebruik.

!              WAARSCHUWING:

Eindweergave

*2,6 inch of *66,1 mm
*2-1/8 inch of *53,4 mm

*1 inch of *24,3 mm
*1,45 inch of *37 mm

Onderdelen

Boor*Indexeerpin

Malconnector

Afscherming

*(Boren van 1⁄4 inch en 5 mm zijn afzonderlijk verkrijgbaar.)

1⁄4 inch

5 mm

Stopring en inbussleutel

Boordiepte instellen 
Schuif de stopring op de boor. Plaats de boor en de ring in het bergvak aan de 
achterzijde van de mal met de ring in de plaatsingsgleuf en de snijkanten van 
de boor tegen de gegoten ribben met de markering STOP DRILL BIT HERE. 
Draai de instelschroef van de stopring vast met de inbussleutel.

Shelf Pin Jig



De mal gebruiken
De indexeerpin gebruiken
Als u meer dan zes plankgaten in een kolom wilt boren, bevestigt u de mal 
en boort u de eerste reeks van zes gaten. Maak de mal los en schuif deze naar 
de volgende positie. Zorg dat de eindboorgeleider boven het laatste plankgat 
ligt. Schuif de indexeerpin door de boorgeleider en in het plankgat. Klem 
de mal op zijn plek en boor de volgende gaten. Herhaal zo vaak als nodig is. 
De indexeerpin heeft twee uiteinden, voor plankgaten van zowel 5 mm als ¼ inch.
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De plankgaten boren
Plaats de mal op uw werkstuk 
en klem deze vast. Begin met 
boren totdat de stopring de 
boorgeleider raakt.

Malconnector
U kunt lange kolommen met plankgaten boren zonder steeds de mal te  
hoeven verschuiven door twee of meer mallen aan elkaar te bevestigen  
met de meegeleverde malconnecter en schroeven.

Tips

Als er gaten buiten het bereik 
van de klem liggen, gebruikt  
u afstandsblokken om de mal 
te plaatsen. Boor het eerste 
gat. Schuif de indexeerpin door 
de boorgeleider en in dit gat 
om de mal te stabiliseren.  
Boor de overige vijf gaten.

Soms hebt u gaten nodig die niet op een gelijke afstand liggen van 1¼ inch [32 mm] vanaf het midden. Als u gaten wilt overslaan maar wel de juiste afstand wilt behouden, volgt u de instructies in  
het gedeelte De indexeerpin gebruiken. Sla na het opnieuw plaatsen van de mal vier gaten over en boor alleen het laatste plankgat. Plaats nu de mal opnieuw met de indexeerpin in dit enkele gat  
en boor de overige vijf gaten. Herhaal zo vaak als nodig is.

Zorg dat de plankgaten in elke hoek van de plank precies op dezelfde plek zitten door een 
afstandsblok aan de zijkant van de kast te klemmen waarbij de onderranden van het blok 
en de zijkant gelijk liggen. Plaats de mal vervolgens op het afstandsblok, klem de mal op 
zijn plek en boor de plankgaten.


