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Postup
Po spuštění se katalog Šroubek otevře automaticky na „Stránce ob-
sahu“. Kliknutím levého tlačítka myši na vybraný druh sortimentu se
otevře složka s „Upřesněným obsahem sortimentu“.
V upřesněném obsahu sortimentu kliknutím levého tlačítka myši na
vámi vybraný druh se otevře jeho „Katalogový list“ obsahující tech-
nická data a další informace pro vybraný materiál.
Pro cestu zpět z „Upřesněného obsahu sortimentu“ na
„Stránku obsahu“ klikněte levým tlačítkem myši na červené logo
Šroubek v horní části stránky. Jedná se o volbu zpět o jeden krok.

Kroky zpět
Pro cestu zpět z „Katalogového listu“ na „Upřesněný obsah
sortimentu“ klikněte levým tlačítkem myši na červenou záložku s ná-
zvem sortimentu po levé nebo pravé straně stránky. Jedná se o volbu
zpět o jeden krok.

Pro cestu zpět z „Katalogového listu“ na úvodní „Stránku ob-
sahu“ katalogu klikněte levým tlačítkem myši na červené logo Šrou-
bek v horní části stránky. Jedná se o volbu zpět o dva kroky.
(vložte prosím výřez nějakého včetně „pacičky“)

Možnosti záložek
Pro volbu „Upřesněného obsahu sortimentu“ a následně „Ka-
talogového listu“ a také pro další volby a kroky zpět je možné
použít rovněž schéma v levém sloupci zobrazení souboru
PDF. Tento sloupec je možné zavřít kliknutím levého tlačítka myši na
křížek v pravém horním rohu sloupku. 

Z tohoto schématu (záložky) můžete nahlédnout do:
„Převodník  - DIN“ –  sortiment je  seřazen dle DIN
„Převodník  - ČSN“ – sortiment je  seřazen dle ČSN
„Přehledu  - výkresy“ – sortiment je seřazen dle druhu a ná-

sledně dle DIN

Z těchto listů je přímý odkaz na stránku daného sorti-
mentu (v případě, že je v katalogu), nebo možnost pře-
chodu na hlavní stránku.
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Návod na ovládání elektronického katalogu Šroubek Ústí nad Labem s.r.o.


