Korte handleiding gasnagelpistool
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Veiligheidsvoorzieningen
 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en
respecteer de gevarenzone rond het toestel. De machine nooit richten op personen of
lichaamsdelen. Dit kan aanleiding geven tot ernstige verwondingen of zelfs de dood.
Richt het nagelpistool ten allen tijde in een veilige richting. Gebruik het toestel altijd
loodrecht op het oppervlak.
 Gebruik het nagelpistool enkel voor doeleinden waarvoor hij is ontworpen, het
nagelen in hout en andere zachte materialen.
 Gebruik het gasnagelpistool nooit zonder nagels. Dit kan letsels veroorzaken bij de
gebruiker en omstanders en het toestel beschadigen.
 Hou steeds rekening met het feit dat een nagel door het te spijkeren materiaal kan
geschoten worden, dus zorg ervoor dat er niemand aanwezig is aan de andere kant.
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Gebruiksaanwijzingen
 Werk steeds met de correcte nagels en gasladingen, die voor het toestel voorzien
zijn. De hellingshoek van de nagels dient zeker overeen te stemmen met deze van
het toestel.
 Breng de nagels in het magazijn langs de achterzijde van het toestel.(figuur 1)
 Het gaspatroon dient eerst voorzien te worden van een opzetstukje, om dan via het
dekseltje bovenaan in het toestel aan te
brengen.(figuur 2 en 3)
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Plaats een opgeladen batterij in het toestel en laat gedurende het werk de andere
batterij opladen in de bijhorende lader. Op die manier kan men continu doorwerken
en de batterij gewoon wisselen indien nodig.(figuur 4)
Druk de spijkeruitgang stevig aan tegen het te spijkeren materiaal, de ventilator slaat
aan, en trek dan aan de trekker. Wees aandachtig voor de terugslag van het toestel.
Na gebruik steeds de resterende nagels en gaslading verwijderen vooraleer het
toestel te stockeren.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.

