
Zszywacz tapicerski ręczny / taker | AGT (NC5322)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• taker

• zszywki

• instrukcja obsługi.

Obszary zastosowania:

• poduszka

• drewno

• płytki sufitowe

• kable

• pokrycia dachowe itp.

Napełnianie zszywacza

1. Poluzuj  szynę  blokującą  za  pomocą  pchnięcia  w  kierunku  uchwytu  i  wyciągnij  ją  z

prowadnicy.

2. Teraz umieść zszywki lub gwoździe.

3. Wsuń szynę blokującą z powrotem do uchwytu i zamocuj ją na końcu uchwytu.

4. Teraz zszywacz ręczny jest gotowy do użycia.

Użytkowanie

1. Chwyć zszywacz ręczny za uchwyt antypoślizgowy i dociśnij go do powierzchni, która ma

być zszyta.

2. Teraz naciśnij dźwignię w dół, aż zszywacz ręczny wbije zszywkę w przedmiot

3. Aby wyregulować siłę nacisku, zszywacz ręczny posiada w górnej części koło nastawcze.

4. Obróć pokrętło w dół, aby zwiększyć siłę.

5. Przekręć pokrętło w górę, aby zmniejszyć siłę.

UWAGA!

Nigdy nie kieruj ręcznego zszywacza na osobę,  zwierzęta i tym podobne. Podczas

używania zszywacza ręcznego należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, aby

uniknąć obrażeń. Używaj i przechowuj zszywacz ręczny w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Dane techniczne

Nadaje się do:

• spinacze: 4 do 14 mm

• okrągłe spinacze: 10 do 12 mm

• gwoździe: 10 do 14 mm

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Ręczny taker nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


