Korte handleiding niet- nagelpistolen
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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
 Gebruik het toestel enkel met gecomprimeerde lucht en wees beducht voor
ontsteking- en ontploffingsgevaar, want gedurende het spijkeren kunnen vonken
ontstaan. Gebruik het toestel dus nooit in de buurt van verf, benzine, lijm, thinners of
andere producten die kunnen ontbranden.
 Zorg ervoor dat de persluchtdruk nooit boven de 6 bar komt, dit kan perfect ingesteld
worden met het reduceerventiel op de compressor.
 Let steeds op bij het nagelen op holle wanden, dat er niemand aanwezig is aan de
andere kant van de wand. Het risico bestaat dat er een nagel door de wand
geschoten wordt en iemand kan verwonden.
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Gebruiksaanwijzingen
 Gebruik steeds de juiste nieten en nagels voor het toestel. Niet enkel de afmetingen
moeten correct zijn maar voor sommige types is ook de juiste hellingshoek van groot
belang.
 Koppel de persluchtslang los voor het laden en zorg ervoor dat de nieten of nagels
steeds netjes op hun plaats zitten alvorens het magazijn te sluiten.
 Bij het aansluiten van de persluchtslang dient men er op te letten dat zowel de trekker
als de kop van het apparaat (veiligheidsaanslag) zeker niet in aanraking komen met
enig oppervlak.
 Druk de spijkeruitgang stevig aan tegen het te spijkeren materiaal en trek aan de
trekker. Wees aandachtig voor de terugslag van het toestel.
 De diepte van de inslag kan aangepast worden door de werkdruk aan te passen van
de compressor.
 Wanneer er een spijker vast zou komen zitten in het slaggedeelte van het pistool,
koppel dan eerst de persluchtslang los, open de neuskap en verwijder vervolgens de
vastzittende spijker.
 Zorg ervoor dat gedurende gebruik, het condensatievocht van de compressor
regelmatig afgelaten wordt, teneinde het apparaat steeds met droge lucht te voeden.
 Bij langdurig gebruik dient het potje van de smeerolie bijgevuld te worden met olie die
geschikt is voor persluchtgereedschap.
 Na gebruik steeds de persluchtslang loskoppelen en de resterende nieten of nagels
uit het toestel verwijderen.
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.

