Návod na obsluhu a záručné podmienky
Ručné sponkovačky radu Z3
Nabíjanie spôn: 1. Držte nástroj hore nohami, stlačte úchyt na konci zásobníka a vysuňte zásobník až na koniec 2.
Vložte sponky , uistite sa , že sú umiestnené ostrou hranou smerom nahor. Klince alebo pinky nabíjajte podobne na
ľavú stranu zásobníka . Zatvorte zásobník tak , že tlačte až do konca a uistite sa , že uvoľnený úchyt klikol späť na
svoje miesto. Zamknutie rukoväte: Vytiahnite držadlo smerom dozadu 3, stlačte voľne rukoväť smerom k telu
sponkovačky 4, posuňte tlačidlo zámku tak , aby držala rukoväť na mieste . K uvoľneniu zámku , držte rukoväť dolu a
uvoľnite tlačidlo zámku ..
Varovanie / Upozornenie :
•
Sponkujte len ak je sponkovačka na mieste pre montáž na požadovaný materiál.
•
NIKDY nestrieľajte sponky do vzduchu - to môže mať za následok vážne zranenie .
•
Prevádzkovateľ a osoby v blízkosti by mali nosiť schválené ochranné okuliare
•
Používajte iba odporúčané sponky
•
Udržujte svoj pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený.
•
Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
•
Ideálne pre Remeslá i Hobby: čalúnenie, montáž krytín, kobercov, izolácie, tkanín a roliet, obloženia,
plagátov, displejov a mnoho ďalších......
Z3-CT45, Z3CT-60: navrhnutý a schválený pre inštalácie kabeláže nízkeho napätia , telekomunikácií a kabeláže EZS
, EPS apod.
Spony, pinky a klinčeky určené na použitie:
Z3-140 a Z3-40L:
345/06, 345/08, 345/10, 345/12
Z3-53, Z3-53L a Z3-53T, Z3-4in1:
530/04, 530/06, 530/08, 530/10, 530/12, 530/14
Z3-13, Z3-13L:
581/06, 581/08
Pre všetky výše uvedené typy:
Klinčeky: 12/10, 12/15
Pinky 10/15
Z3-CT60, Z3-4in1, kombi tacker:
502/10, 502/12, 502/14
Nastavenie dorazu hrany: Pomocou priloženého dorazu zafixujte doraz nástroje k hrane, jednoducho otvorte
západku ( obr. 5 a 6 ) a posuňte nahor alebo nadol na požadované miesto , kolmo k drážke ( obr. 7 ) zaistite ju v tejto
polohe .
Poznámka: Modely Z3-4in1, Z3-CT45 a Z3-CT60 nie sú dodávané s dorazom hrany ..
Nastavenie sily úderu (obr. 8 )
Pri pribíjaniu spôn / klincov dĺžky 4mm - 8mm , prepnite na ' - '
Pri pribíjaniu spôn / klincov dĺžky viac ako 10 mm , prepnite na ' + '
Poradenstvo a technická podpora Čo robiť, ak máte problém s nástrojom Tacwise? Pošlite e-mail na
obchod@conmetron.cz alebo zavolajte 00420/474770411 a budete spojení s jedným z našich pracovníkov z vysoko
vyškoleného tímu, ktorý je k dispozícii od pondelka do piatku 9 - 15:30 a môžu pomôcť s radom otázok. Alebo
kontaktujte výhradného distribútora (viď. nižšie)
Poradca pri ťažkostiach
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, ak váš nástroj vyzerá, že správne nefunguje. Ak to problém nevyrieši,
kontaktujte nás prosím podľa kontaktných informácií uvedených v " Poradenstvo a technická podpora " .
Zaseknutie sponiek v náradí
•
Používajte odporúčané spony určené pre nástroj .
•
Používajte len na vhodný materiál a vhodnej dĺžky spôn
•
Vyčistite ústie .
•
Vyčistite zásobník .

Nástroj nestrieľa spony
•
Vložte spojovače do zásobníka .
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•
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Používajte len typy spôn určené pre nástroj .
Vyčistite ústia .
vyčistite zásobník

Nástroj nezatlčieme sponu úplne
•
Vyberte vhodný materiál alebo dĺžku spony .
•
Materiál môže byť príliš tvrdý, aby dlhšia sponka bola úplne zatlačená.
•
Môže byť tiež nevyhnutné na nástroj viac pritlačiť
Záruka
Všetky Tacwise náradie sú starostlivo kontrolované , testované a podliehajú prísnym kontrolám kvality. Tacwise preto
ponúka nasledujúce záruky pre ručné náradie Tacwise. Vaše právo reklamácie na základe predajnej zmluvy s
predajcom, vrátane vašich zákonných práv, nie sú touto zárukou dotknuté .
Jednoročná Štandardná záruka
Ak je vaša ručná zošívačka Tacwise vedná v dôsledku chybného materiálu alebo prevedenie do 12 mesiacov od
dátumu zakúpenia, garantujeme opraviť nahradiť, podľa nášho uváženia, nástroj zadarmo .
Táto záruka sa nevzťahuje na :
•
Nástroje, kde boli vykonané neoprávnené zmeny alebo doplnky.
•
závady spôsobené nevhodným užitím príslušenstva, komponentov alebo náhradných dielov iných ako
schválených Tacwise príslušenstvo alebo ich častí.
•
Súčasti, ktoré sú predmetom fyzického opotrebenia spôsobené používaním v súlade s naším návodom na
použitie
• Závady na nástroj spôsobené nesprávnym užitím, abnormálnymi podmienkami životného prostredia alebo nevhodné
prevádzkové podmienky, použitím v nesúlade s našim návodom na obsluhu alebo nedostatočným servisom
alebo údržbou.
Doklad o kúpe musí byť predložený s originál potvrdenkou.
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