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PNEUMATICKÁ NASTØELOVACÍ PISTOL

Blahopøejeme Vám!
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Rozhodli jste se pro pneunáøadí firmy DEWALT,
je pokraèuje v dlouhé tradici této firmy,
vyznaèující se tím, e nabízí odborníkovi pouze
vyspìlé a v mnoha zkoukách osvìdèené
kvalitní výrobky. Dlouhá léta zkueností a
nepøetritý inovaèní proces èiní z firmy
DEWALT právem spolehlivého partnera pro
vechny uivatele profesionálního náøadí.

13

Technické údaje
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LpA (akustický tlak)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
Hodnota vibrací ruka/pae m/s-2
Doporuèený provozní tlak bar
Maximální provozní tlak
bar
Spotøeba vzduchu na jeden
ráz (pøi tlaku 6.9 baru)
l
Pracovní reim
Úhel zásobníku
°
Typ pouitých spon
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E

Délka spon (høebíkù)
Prùmìr spon
Úhel zásobníku spon
Hmotnost (bez baterií)

mm
mm
°
kg

D51823
< 92
< 105
3.21)
4.8-8.3
8.3

D51845
< 92
< 105
3.21)
4.8-8.3
8.3

2.04
dotykové
31°
zápustná
hlava
50-90
2.9-3.3
31°-34°
3.4

2.04
ovládání
20°
oblá
hlava
50-90
2.9-3.8
20°-22°
3.45

Popis (obr. A)
Vae pneumatická nastøelovací pistol D51823/
D51845 byla vyrobena k pøibíjení spon do
døevìných materiálù.
1 Spou s pojistkou
2 Vzduchová pøípojka
3 Kontaktní patka
4 Zásobník

Montá a seøízení
Volba spoutì
Toto náøadí je vybaveno nárazovou spoutí.
V originálním balení je také obsaena spou
sekvenèní. Vysvìtlení funkce nárazové a
sekvenèní spoutì je popsáno níe.
- edá spou s natitìným obrázkem
jednoduché spony na boèní stranì je
spou sekvenèní. Po instalaci této spoutì
bude náøadí fungovat v sekvenèním
(postupném) reimu chodu.
- Èerná spou s natitìným obrázkem trojité
spony na boèní stranì je spou nárazová.
Po instalaci této spoutì bude náøadí
fungovat v nárazovém reimu chodu.
Sejmutí spoutì (obr. B)
 Odpojte pøívod stlaèeného vzduchu od
náøadí.
 Ze zásobníku odstraòte vekeré spony.
 Z konce spojovacího èepu (6) sejmìte
gumovou pøíchytku (5).
 Spojovací èep vytáhnìte.
 Sejmìte sestavu spoutì (7).

Tato hodnota je charakteristická pro pouité
náøadí a není v ní pøi chodu náøadí zahrnuto
pùsobení na soustavu ruka - pae. Vliv na
soustavu ruka - pae pøi pouívání náøadí bude
záviset napøíklad na síle uchopení, síle pøítlaku,
zpùsobu práce, nastavení energetického
pøíkonu, na vlastním obrobku a zpùsobu
uchycení obrobku.

1)

17
3

Nasazení spoutì (obr. B)
 Vyberte si vhodný druh spoutì.
 Sestavu spoutì vlote do tìrbiny urèené
k uchycení spoutì tak, aby byla zajitìno
øádné zasazení pruiny spoutì (8).
 Zajistìte, aby bylo kontaktní zdviné vodítko
(9) zatlaèeno zcela vzhùru a bylo ve stejné
rovinì s krytem náøadí a aby lícovalo
s otvorem vkrytu náøadí (10).
 Skrze rám náøadí zasuòte spojovací èep
(6) takovým zpùsobem, aby procházel
vodítky a sestavou spoutì.
 Na konec spojovacího èepu navléknìte
gumovou pøíchytku (5).

Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Pneumatickou nastøelovací pistol
1 Sekvenèní spou
1 Dvojici bezpeènostních brýlí
1 Láhev oleje pro pneumatická náøadí
DEWALT
1 Instruktání pøíruèku
1 Schematický výkres
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Vyhraïte si èas pøed vlastním zapoèetím
práce s náøadím na podrobné pøeètení a
pochopení této uivatelské pøíruèky.

Zkontrolujte, zda-li bìhem pøepravy
nedolo k pokození vlastního náøadí,
jednotlivých dílù nebo pøísluenství.
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Pøipojení pøívodu stlaèeného vzduchu
(obr. A)

Práce za chladného poèasí

Sputìní náøadí (obr. D)
Tato náøadí jsou vybavena spoutí s pojistkou
(1). Pøi otoèení doprava je zabránìno aby se
náøadí spustilo.
Pøi pøepnutí pøepínaèe na støední polohu je
náøadí plnì funkèní. Náøadí je mono
provozovat ve dvou pracovních reimech:
sekvenèní (postupný) reim chodu a nárazový
reim chodu. Pracovní reim náøadí je dán
nainstalovaným typem spoutì.

Pøichystání náøadí (obr. C)

Pokud pracujeme s náøadím pøi teplotách pod
bodem mrazu:
 Pøed pouitím udrujte náøadí podle
moností v teple.
 Od náøadí odpojte pøívod stlaèeného
vzduchu.
 Kápnìte 5 - 10 kapek oleje D EWALT
urèeného pro pneumatická náøadí (nebo
oleje pro pneumatická náøadí urèené
k zimnímu
provozu
s
obsahem
ethylenklygolu) do pøívodu vzduchu.
 Tlak vzduchu nastavujte maximálnì na
hodnotu 5.5 baru.
 K náøadí pøipojte pøívodní vzduchovou
hadici.
 Do zásobníku doplòte spony tak, jak je
popsáno níe.
 5 a 6-krát spuste náøadí na kousek
zbytkù døeva, aby se promazaly o krouky.
 Tlak pøívodu vzduchu zvyte na bìnou
pracovní úroveò.
 Nadále pracujte s náøadím obvyklým
zpùsobem.



Práce za teplého poèasí

Tato náøadí jsou vybavena standardním 3/8
trubicí se závitem k pøipojení pøívodu stlaèeného
vzduchu (2). Náøadí je dodáváno
s namonovanou redukcí 3/8 na 1/4 v místì
pøipojení.
 Konec se zástrèkou omotejte teflonovou
páskou tak, aby bylo zabránìno úniku
vzduchu.
 K pøipojení 1/4 pøívodu. Pøiroubujte jej
k redukci 3/8 na 1/4 umístìné v pøípojném
místì vaeho náøadí a spoj pevnì
dotáhnìte.
 K pøipojení 3/8 pøívodu. Po odroubování
redukce 3/8 na 1/4 umístìné v pøípojném
místì vaeho náøadí (je-li osazena)
pøiroubujte 3/8 pøívod a spoj pevnì
dotáhnìte.

Pokyny k pouití
Vdy dodrujte bezpeènostní naøízení
a pøísluné pøedpisy.






Odstraòte vlhkost z pøívodních hadic a
z nádrí stlaèeného vzduchu.
Náøadí promazejte. Viz kapitola Údrba.
Ze zásobníku odstraòte vekeré spony.
Podavaè spon (11) zajistìte v zadní poloze.
Zkontrolujte volný chod kontaktní patky (3)
a podavaèe spon (11).

Náøadí by mìlo pracovat normálnì. Vyvarujte
se pøehøátí náøadí pøímým sluneèním záøením,
mohlo by to zpùsobit pokození nárazníkù, o kroukù a dalích gumových èástí.
Nabíjení (obr. C)

V pøípadì, e nelze volnì pohybovat
kontaktní patkou èi podavaèem spon,
náøadí nepouívejte.





Pøed nabíjením spon vdy pøipojte
náøadí ke vzduchovému pøívodu.



Zkontrolujte, zda-li je tlak pøivádìného
vzduchu nií, ne je doporuèená hodnota
maximálního pracovního tlaku.
K vaemu náøadí pøipojte pøívodní hadici
vzduchu.
Zkontrolujte, zda-li není slyet unikající
vzduch okolo ventilù a tìsnìní.
Úroveò tlaku vzduchu nastavte na
minimální hodnotu doporuèeného
provozního tlaku vzduchu.




Podavaè spon (11) zajistìte v zadní poloze.
Zvolte vhodnou tyèinku spon. Podívejte se
na kapitolu Technická data.
Do vodící tìrbiny na horní stranì
zásobníku vlote tyèinku spon (s).
Podavaè spon (11) odjistìte nataením
vzad a potom jej zasuòte dopøedu tak, aby
byly spony opìt pøitlaèeny.

Zajitìní a doplnìní



Nikdy nepouívejte náøadí, pokud je
netìsné, nebo pokud jsou nìkteré jeho
èásti pokozeny.
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Podavaè spon (11) zajistìte v zadní poloze.
Do vodící tìrbiny na zadní stranì
zásobníku vlote tyèinku spon (s).
Pøitlaèením smìrem dopøedu odjistìte
podavaè spon a peèlivì jej posuòte vpøed
tak, aby tlaèil na vloené spony.








Sekvenèní reim chodu
Sekvenèní reim chodu se pouívá
k obèasnému pøibíjení, kdy je poadováno velmi
peèlivé a pøesné rozmístìní spon.
 Výe popsaným zpùsobem pøipojte spou
edé barvy.
 Kontaktní patku pøitlaète k pracovní ploe.
 Náøadí stiskem spoutì spuste. Kadým
stiskem spoutì zároveò s pøitisknutou
kontaktní patkou k pracovní ploe bude
naraena jedna spona.





Nárazový reim chodu
Nárazový reim chodu se pouívá k rychlému
pøibíjení na rovných nepohyblivých povrích.
 Výe popsaným zpùsobem pøipojte spou
èerné barvy.
 Naraení jedné spony: Pracujte s náøadím
tak, jak je popsáno v sekci sekvenèního
reimu chodu.
 Naraení nìkolika spon: Nejprve stisknìte
spou a pak opakovanì pøitláèejte
kontaktní patku k pracovní ploe.








Pokud není náøadí pouíváno, nedrte
spou stisknutou. Spou zajistìte
natoèením pojistky vpravo tak, aby bylo
znemonìno náhodné sputìní, pokud
není náøadí pouíváno.

Od náøadí odpojte pøívod stlaèeného
vzduchu.
Zajistìte spou pojistkou.
Ze zásobníku vyjmìte vechny spony.
Odklopte západku vaèky (12).
Stisknìte a zatlaète pevnì západku
smìrem dovnitø ve smìru ipky (13) a
bude èep západky (14) viditelný.
Ve stejnou dobu pøesuòte zásobník (4)
dozadu ve smìru ipky (15) tak, aby byla
zaseknutá spona viditelná.
Vyjmìte pozohýbanou sponu, podle
potøeby je moné si pomoci tenkými
kletièkami.
Pokud se hnací èepel nachází v dolní poloze,
zatlaète ji pomocí roubováku nahoru.
Jestlie není moné sponu vyjmout i kdy
je zásobník odsunut na první zaráku,
zásobník zcela odmontujte od náøadí. To je
mono provést podrením západky vaèky
(12) pevnì uvnitø, zatímco zásobník
odtaením smìrem vzad od náøadí zcela
oddìlíme.
Zásobník pøipojíme zpìtnì k náøadí tak, e
vloíme èep západky (14) do otvoru dráku
zásobníku zpùsobem, aby pøední konec
zásobníku zapadnul mezi èepy (16)
pøedního dílu, zatlaèíme dovnitø západku
vaèky (12) a nasuneme zásobník a
k náøadí.
Zásobník nasuneme dopøedu, aby byl zcela
pøipojen.
Pøitlaète pøední západku (12) do polohy
zajitìno.
K náøadí pøipojte pøívod stlaèeného vzduchu.
Naplòte zásobník sponami. Viz kapitola
Nabíjení.
Pokud se spony ve pièce náøadí èasto
zasekávají, pøedejte náøadí do
autorizovaného servisu firmy DEWALT.

Uzamèení chodu naprázdno
Kvùli ochranì pøed pokozením jsou tato náøadí
vybavena funkcí uzamèení chodu naprázdno.
Uzamèení chodu naprázdno zabraòuje spustit
náøadí, pokud je zásobník spon témìø
vyprázdnìn. Pokud v zásobníku zùstává
pøiblinì 4 - 5 spon a pistol pøestane pracovat,
doplòte zásobník sadou spon postupem
popsaným v oddíle Nabíjení.

Nastavení hloubky spon (obr. F)
Pøed nastavením hloubky raených
spon vdy náøadí odpojte od pøívodu
stlaèeného vzduchu.
Hloubku, na kterou jsou spony raeny lze
nastavit na pøední èásti náøadí.
 Chcete-li zredukovat hloubku raených
spon, stisknìte seøizovací tlaèítko (17) a
pøesuòte kontaktní patku (3) smìrem dolù.
 Chcete-li zvýit hloubku raených spon,
stisknìte seøizovací tlaèítko (17) a

Odstranìní zaseknuté spony (obr. E)
Pokud se spona pøi raení zasekne ve pièce,
vyjmete ji následujícím zpùsobem:
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Zabezpeète, aby vekeré spoje náøadí
byly správnì dotaeny a nebyly
pokozeny

pøesuòte kontaktní patku (3) smìrem
nahoru.
Závìsný hák



Tato náøadí jsou vybavena integrovaným
závìsným hákem. Hák je mono pøetoèit na
kteroukoliv stranu náøadí a je jej mono odpojit,
pokud jej nebudeme potøebovat.
Závìsný hák odstraníme následujícím
zpùsobem:
 Od náøadí odpojíme pøívodní hadici
stlaèeného vzduchu.
 Pomocí kletí nebo hasáku odstraníme
matici závìsného háku od koncového
uzávìru náøadí.
 Odpojíme závìsný hák, podloku a pero
zaráky.

Odstranìní závad
Pokud se vám zdá, e vae náøadí nepracuje
správnì, øiïte se následujícími instrukcemi.
Pokud nebude i nadále závada odstranìna,
kontaktujte vaeho servisního zástupce.
Náøadí nepracuje







Vae náøadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údrbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce
náøadí závisí na jeho øádné údrbì a
pravidelném èitìní.
Kadý den proveïte následující postup údrby:



Pøi pouití elektrického náøadí musí být
z hlediska sníení rizika vzniku poranìní
nebo materiálních kod, peèlivì
dodrovány základní bezpeènostní
pokyny, vèetnì pokynù uvedených
v tomto návodu. Pøed pouitím tohoto
výrobku si øádnì prostudujte celý návod.
Tento návod si peèlivì uschovejte!

D51823/D51845
Spoleènost D E WALT prohlauje, e tyto
výrobky odpovídají následujícím normám: 98/
37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096.
Podrobnìjí informace vám poskytne
autorizovaný zástupce fy. DEWALT - viz adresy
uvedené dále, nebo je získáte na místech
uvedených v odkazu na konci této pøíruèky.





Horst Großmann
Technický a vývojový øeditel
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany



Dotáhnìte rouby uzávìru.

Náøadí vynechává spony





Olej kápnìte do pøívodu stlaèeného
vzduchu na koncovém uzávìru náøadí.



Zkontrolujte pøívod stlaèeného vzduchu.
Náøadí promate.
Vyèitìte zásobník a pøední èást náøadí.
Zkontrolujte, zda-li je zásobník pevnì
pøipojen.



Spony se v náøadí zasekávají


Odstraòte vekerou vlhkost z nádrí
stlaèeného vzduchu a propojovacích
hadic



Zkontrolujte pøívod stlaèeného vzduchu.
Zkontrolujte èistotu výfukových plynù.
Náøadí promate.

Veobecné bezpeènostní pokyny

Vrchním uzávìrem prosakuje vzduch

Náøadí promate pomocí 10 - 15 kapek
mazacího oleje pro pneumatická náøadí
D EWALT



Zkontrolujte pøívod stlaèeného vzduchu.
Pokud je teplota nízká, náøadí zahøejte.

Náøadí nemá dostateènou sílu

Údrba



Uvolnìné spoje vhodným náøadím
dotáhnìte.

Prohláení o shodì v rámci EU




Otevøete odvodòovací ventily nádrí
stlaèeného vzduchu.
Propojovací hadice zavìste tak, aby mohly
zcela vyschnout.

Zkontrolujte, zda-li podle specifikace
pouíváte správný druh spon.
Zkontrolujte, zda-li je zásobník pevnì
pøipojen.
Dotáhnìte rouby pøední èásti náøadí.




Recyklace
Vyèistìte zásobník, podavaè spon a
mechanismus kontaktní patky




Náøadí D E WALT které ji doslouilo, lze
odevzdat u vaeho autorizovaného servisního
zástupce firmy D E WALT, kde bude
recyklováno s ohledem na ivotní prostøedí.

Èitìní lze provést pomocí proudu
stlaèeného vzduchu.
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Udrujte
èistotu
v pracovním
prostoru. Nepoøádek na pracovním stole
a v jeho okolí mùe vést ke zpùsobení
nehody.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte náøadí deti. Nepracujte
s náøadím v podmínkách s vysokou
vlhkostí. Zajistìte si kvalitní osvìtlení
pracovní plochy. Nepouívejte náøadí
v blízkosti hoølavých nebo výbuných
kapalin a plynù.
Udrujte dìti mimo dosah. Nedovolte
dìtem, ostatním osobám nebo zvíøatùm,
aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru a aby se dotýkaly náøadí nebo
napájecího kabelu.
Uskladnìní nepouívaného náøadí.
Jestlie náøadí nepouíváte, musí být
uskladnìno na suchém místì a také vhodnì
zabezpeèeno tak, aby se nedostalo dìtem
do rukou.
Vhodnì se oblékejte. Nenoste volné
obleèení nebo perky. Mohou být
zachyceny pohybujícími se èástmi náøadí.
Jestlie pracujete venku, pouívejte pokud
mono gumové rukavice a neklouzavou
obuv. Jestlie máte dlouhé vlasy, pouívejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Nepøetìujte se. Pøi práci stále udrujte
vhodný a pevný postoj.
Buïte stále pozorní. Stále sledujte, co
dìláte. Pøi práci pøemýlejte a jestlie jste
unaveni, práci pøerute.
Pouívejte vhodné náøadí. Pouití tohoto
náøadí je popsáno v tomto návodu.
Nepøetìujte malá náøadí nebo pøídavná
zaøízení pøi práci, která je urèena pro
výkonnìjí náøadí. Náøadí bude pracovat
lépe a bezpeènìji, jestlie bude pouíváno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
urèeno.
Varování! Pouití jiného pøísluenství nebo
pøídavného zaøízení a provádìní jiných
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pracovních operací ne je doporuèeno tímto
návodem, mùe zpùsobit poranìní obsluhy.
Provádìjte peèlivou údrbu. Z dùvodu
bezpeènìjího a výkonnìjího provozu
udrujte náøadí pøipravené a èisté.
Dodrujte pokyny pro provádìní údrby a
pro výmìnu pøísluenství. Udrujte
vechny ovládací prvky èisté, suché a
nezneèistìné olejem nebo mazivy.
Kontrola pokozených èástí. Pøed
kadým pouitím náøadí peèlivì
zkontrolujte, zda není pokozeno.
Zkontrolujte vychýlení a uloení
pohybujících se èástí, opotøebované èásti
a dalí prvky, které mohou ovlivnit provoz
náøadí. Ujistìte se, zda bude náøadí øádnì
pracovat a zda bude øádnì provádìt
urèenou funkci. Jestlie je náøadí nebo jeho
jakákoliv èást pokozena, nepouívejte jej.
Jestlie nefunguje hlavní spínaè, náøadí
nepouívejte. Znièené kryty a jiné
pokozené díly nechejte vymìnit ve
znaèkovém servisu. Nikdy neprovádìjte
ádné opravy sami.
Vae
náøadí
nechejte
opravit
u autorizovaného
servisního
zástupce firmy DEWALT. Vae náøadí
bylo vyrobeno v souladu se závanými
bezpeènostními pøedpisy. Pøedejít
nebezpeèí mùete pouze pokud budete
náøadí dávat k opravì pouze
kvalifikovaným technikùm.

Dalí
bezpeènostní
pokyny
pneumatické nastøelovací pistole
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Pøi kadé práci s nastøelovací pistolí
pouívejte bezpeènostní brýle.
Pouívejte ochranné pomùcky k ochranì
sluchu.
Pouívejte pouze doporuèené typy spon
tak, jak je uvedeno v pøíruèce.
Nepouívejte ádných podstavcù ani
podpìr náøadí.
Náøadí nikdy nepouívejte k jakýmkoliv jiným
úèelùm, ne jsou popsány v této pøíruèce.
Pøed kadou operací zkontrolujte
bezpeènost a funkènost spínacího
mechanismu a zda jsou správnì dotaeny
vekeré roubky a matice náøadí.
U pøípojek ke zdroji stlaèeného vzduchu
pouívejte výhradnì rychloupínací spojky.
Èepy, které nejsou montovány napevno
musí být na zaøízení uchyceny takovým
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zpùsobem, aby v nìm po jeho odpojení
nezùstal ádný stlaèený vzduch.
Vdy pouívejte èistý suchý stlaèený
vzduch. Jako zdroj energie tohoto náøadí
nepouívejte kyslík ani jakékoliv hoølavé
plyny.
Náøadí pøipojujte pouze k takovému zdroji
stlaèeného vzduchu, aby dodávaný tlak
nepøekroèil více jak 10 procent maximální
povolené hodnoty daného náøadí.
V pøípadì vyího tlaku pouijte redukèní
válce tlaku obsahující pøetlakový ventil. Tyto
by mìly být zabudovány ve vzduchovém
kompresoru.
Pouívejte pouze takové pøívodní hadice,
jejich tlakové zatíení pøevyuje maximální
hodnotu pracovního tlaku náøadí.
Pøed pøenáením náøadí odpojte od pøívodu
stlaèeného vzduchu, obzvlátì v pøípadì,
e pøi práci vyuíváte ebøík, nebo pokud
je pøi pøedávání náøadí pouita neobvyklá
poloha.
Pokud náøadí nepouíváte, odpojte jej od
zdroje stlaèeného vzduchu.
Zabraòte pokození èi opotøebení náøadí
zpùsobeném napøíklad:
- propíchnutín nebo rytím
- neschválenými úpravami od výrobce
- vedením proti tvrdým podlokám
napøíklad z oceli
- pádem na podlahu
- pouívání nadmìrnì velké síly
jakéhokoliv druhu
Nepouívejte náøadí jako kladivo.
Nikdy nespoutìjte náøadí, pokud míøí
spínací hrotem na vás nebo na jinou osobu.
Pøi práci drte náøadí takovým zpùsobem,
aby nedolo k pøípadnému poranìní hlavy
èi ostatních èástí tìla vlivem odskoku náøadí
zapøíèinìného výpadkem dodávky
stlaèeného vzduchu nebo pokud bìhem
práce narazíte na tvrdý podklad.
Nikdy nespoutìjte náøadí, pokud míøíte
spínacím hrotem do volného prostoru.
Náøadí pøenáejte na pracoviti pouze
drením za rukoje a nikdy jej nepøenáejte
se sepnutým spínaèem.
Berte ohled na pracovní prostøedí. Spínací
hroty mohou probít tenký materiál nebo
ulámat rohy èi okraje obrobku a tak vystavit
obsluhu riziku poranìní.
Nesbíjejte blízko okrajù obrobku.
Nerate spony pøes spony ji naraené.







Pouívejte pouze náhradní díly
specifikované výrobcem, nebo schválené
jeho autorizovanými zástupci.
Opravy náøadí zadávejte pouze výrobci,
nebo autorizovanému servisnímu støedisku.
Tito mají povinnost øídit se pokyny výrobce
a pouívat patøièné nástroje a vybavení.
Nerozebírejte jakoukoliv èást náøadí, mohlo
by dojít k naruení bezpeènostních spojù.
Pøedávejte náøadí k dùkladné a pravidelné
servisní prohlídce.

Na náøadí lze nalézt následující piktogramy:
Pneumatické náøadí s bezpeènostními
pøípoji.
Nepouívejte pøi práci na ebøíku.
Sklon zásobníku.
Maximální poèet spon v zásobníku.
Prùmìr spony.
Délka spony.
Maximální pracovní tlak.
Typ spony s oblou hlavou.
Typ spony se zápustnou hlavou.
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Politika sluby zákazníkùm



Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je ná cíl.



Kdykoli budete potøebovat radu èi pomoc,
obrate se s dùvìrou na nejblií servis
D E WALT, kde Vám vykolený personál
poskytne nae sluby na nejvyí úrovni.

Motor pøístroje nebyl pøetìován a nejsou
patrné ádné známky pokození vnìjími
vlivy.
Do pøístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoøí personál povìøených servisních
støedisek DEWALT, která jsou autorizována
k provádìní záruèních oprav.

Navíc autorizovaný servis DEWALT poskytuje
na vekeré provedené opravy a vymìnìné
náhradní díly dalí servisní záruèní lhùtu
6 mìsícù.

Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1
Blahopøejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku DEWALT.
Ná závazek ke kvalitì v sobì samozøejmì
zahrnuje také nae sluby zákazníkùm.

Záruka se nevztahuje na spotøební
pøísluenství (vrtáky, roubovací nástavce,
pilové kotouèe, hoblovací noe, brusné
kotouèe, pilové listy, brusný papír apod.) ani
na souèásti pøístroje pokozené opotøebením.

Proto nabízíme záruèní lhùtu daleko pøesahující
minimální poadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto pøístroje nám umoòuje nabídnout
Vám:
30 dní záruku výmìny. Vyskytne-li se
v prùbìhu tøiceti dní od zakoupení jakákoliv
závada, bude Vám pøi dodrení níe
uvedených podmínek u Vaeho obchodníka
pøístroj vymìnìn za nový.

Black & Decker

1 rok záruku jistoty. Po dobu jednoho roku
od zakoupení máte nárok na bezplatné
prohlídky v autorizovaných servisech
DEWALT.

Tel.:

02-44402450

Fax:

02-4021280

Kláterského 2
143 00 Praha 4 - Modøany

Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno.

1 rok záruku kvality. Objeví-li se jakékoliv
materiálové nebo výrobní vady v prùbìhu
jednoho roku od zakoupení, garantujeme jejich
bezplatné odstranìní pøípadnì, dle naeho
uváení, bezplatnou výmìnu pøístroje za níe
uvedených podmínek.

12/99

Podmínky uznání záruky:
 Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním
záruèním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), buï pøímo nebo pøes Vaeho
obchodníka D E WALT, do jednoho
z povìøených servisních støedisek
D E WALT, která jsou autorizována
k provádìní záruèních oprav.
 Pøístroj byl pouíván pouze s originálním
pøísluenstvím DEWALT, èi pøídavnými
zaøízeními a pøísluenstvím BBW nebo
Piranha, které je výslovnì doporuèeno jako
vhodné k pouívání spolu s pøístroji
DEWALT.
 Pøístroj byl pouíván a udrován v souladu
s návodem k obsluze.

SK

PNEUMATICKÁ NASTRE¼OVACIA PITO¼

Blahoeláme Vám!



Rozhodli ste sa pre pneunáradie firmy DEWALT,
ktorá pokraèuje v dlhoroènej tradícii tejto firmy,
vyznaèujúcej sa tým, e ponúka odborníkovi
iba vyspelé a mnohými skúkami osvedèené
kvalitné výrobky. Roky skúseností a nepretritý
inovaèný proces robí z firmy DEWALT právom
spo¾ahlivého partnera pre vetkých uívate¾ov
profesionálneho náradia.

Popis (obr. A)
Vaa pneumatická nastre¾ovacia pito¾
D51823/D51854 bola vyrobená na pribíjanie
spôn do drevených materiálov.
1 Spú s poistkou
2 Vzduchová prípojka
3 Kontaktná pätka
4 Zásobník

Technické údaje
LpA (akustický tlak)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
Hodnota vibrácií ruka/paa m/s-2
Odporuèený prevádzkový
tlak
bar
Maximálny prevádzkový tlak bar
Spotreba vzduchu na jeden
ráz (pri tlaku 6.9 baru)
l
Pracovný reim
Uhol zásobníka
°
Typ pouitých spôn
Dåka spôn (klincov)
Priemer spôn
Uhol zásobníka spôn
Hmotnos (bez batérií)

mm
mm
°
kg

D51823
< 92
< 105
3.21)

D51845
< 92
< 105
3.21)

4.8-8.3
8.3

4.8-8.3
8.3

Montá a zostavenie
Vo¾ba spúte
Toto náradie je vybavené nárazovou spúou.
V originálnom balení sa nachádza tie sekvenèná
spú. Vysvetlenie funkcie nárazovej a
sekvenènej spúte je uvedené niie.
- edá spú s vytlaèeným obrázkom
jednoduchej spony na boènej strane je
spú sekvenèná. Po intalácii tejto spúte
bude náradie fungova v sekvenènom
(postupnom) reime chodu.
- Èierna spú s vytlaèeným obrázkom trojitej
spony na boènej strane je spú nárazová.
Po intalácii tejto spúte bude náradie
fungova v nárazovom reime chodu.

2.04
2.04
dotykové ovládanie
31°
20°
zápustná oblá
hlava
hlava
50-90
50-90
2.9-3.3 2.9-3.8
31°-34° 20°-22°
3.4
3.45

Táto hodnota je charakteristická pre pouité
náradie a nie je v nej poèas chodu náradia
zahrnuté pôsobenie na sústavu ruka - paa.
Pri pouívaní náradia bude závisie napríklad
od sily uchopenia, sily prítlaku, spôsobu práce,
nastavenia energického príkonu, od vlastného
polotovaru a spôsobu uchytenia polotovaru.

1)

Skladanie spúte (obr. B)
 Odpojte prívod stlaèeného vzduchu od
náradia.
 Zo zásobníka odstráòte vetky spony.
 Z konca spájacieho èapu (6) zlote dolu
gumovú príchytku (5).
 Spájací èap vytiahnite.
 Odde¾te zostavu spúte (7).

Obsah balenia

Nasadzovanie spúte (obr. B)
 Vyberte si vhodný druh spúte.
 Zostavu spúte vlote do trbiny urèenej
na prichytenie spúte tak, aby bolo zaistené
riadne nasadenie pruiny spúte (8).
 Zaistite, aby bolo kontaktné zdvíhacie
vodidlo (9) zatlaèené úplne nahor, a aby
bolo v rovnakej rovine s krytom náradia, a
aby lícovalo s otvorom v kryte náradia (10).
 Cez rám náradia nasuòte spájací èap (6)
tak, aby prechádzal vodidlami a zostavou
spúte.

Balenie obsahuje:
1 Pneumatickú nastre¾ovaciu pito¾
1 Sekvenènú spú
1 Pár bezpeènostných okuliarov
1 F¾au oleja pre pneumatické náradie
DEWALT
1 Návod na pouitie
1 Schématický výkres
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Skôr, ako zaènete s náradím pracova,
venujte dostatok èasu pozornému
preèítaniu a porozumeniu tomuto návodu
na pouitie.

Skontrolujte, èi poèas prepravy nedolo
k pokodeniu
vlastného
náradia,
jednotlivých dielov alebo prísluenstva.

13

www.naradi-dewalt.cz


tel. 476 112 143

Na koniec spájacieho èapu navleète
gumenú príchytku (5).

Pripojenie prívodu stlaèeného vzduchu
(obr. A)
Toto náradie je vybavené tandardnou 3/8
trubicou so závitom na pripojenie prívodu
stlaèeného vzduchu (2). Náradie je dodávané
s namontovanou redukciou 3/8 na 1/4 v mieste
pripojenia.
 Koniec se zástrèkou obmotajte teflonovou
páskou tak, aby bolo zabránené úniku
vzduchu.
 K pripojeniu 1/4 prívodu. Priskrutkujte ho
k redukcii 3/8 na 1/4 umiestnenej
v pripájacom mieste Váho náradia a spoj
pevne pritiahnite.
 K pripojeniu 3/8 prívodu. Po odskrutkovaní
redukcie 3/8 na 1/4 umiestnenej
v pripájacom mieste Váho náradia (ak je
nasadená) priskrutkujte 3/8 prívod a spoj
pevne pritiahnite.

Návod na obsluhu
Vdy dodriavajte bezpeènostné
nariadenia a prísluné predpisy.










Toto náradie je vybavené spúou s poistkou
(1). Pri otoèení doprava je zabránené, aby sa
náradie zaplo.
Pri prepnutí prepínaèa na strednú polohu je
náradie úplne funkèné. Náradie má dva moné
prevádzkové reimy: sekvenèný (postupný)
reim chodu a nárazový reim chodu.
Pracovný reim náradia je daný pod¾a typu
naintalovanej spúte.

Náradie by malo pracova normálne. Zabráòte
prehriatiu náradia priamym slneèným iarením,
mohlo by to spôsobi pokodenie nárazníkov,
o - krúkov a ïalích gumených èastí.

Odstráòte vlhkos z prívodných hadíc a
z nádrí stlaèeného vzduchu.
Náradie namate. Pozri kapitola Údrba.
Zo zásobníka odstráòte vetky spony.
Podávaè spôn (11) zaistite v zadnej polohe.
Skontrolujte vo¾ný chod kontaktnej pätky
(3) a podávaèa spôn (11).

Nabíjanie (obr. C)
Pred nabíjaním spôn vdy pripojte
náradie ku vzduchovému prívodu.



V prípade, e sa nedá vo¾ne pohybova
kontaktnou pätkou alebo podávaèom
spôn, náradie nepouívajte.


Zapínanie náradia (obr. D)

Pokia¾ s náradím pracujeme pri teplotách pod
bodom mrazu:
 Pred pouitím udriavajte náradie, pokia¾
to bude moné, v teple.
 Odpojte od náradia prívod stlaèeného
vzduchu.
 Kvapnite 5 - 10 kvapiek oleja DEWALT
urèeného pre pneumatické náradie (alebo
oleja s obsahom ethylenklygolu pre
pneumatické náradie urèeného na
prevádzku v zime), do prívodu vzduchu.
 Tlak vzduchu nastavujte maximálne na
hodnotu 5.5 baru.
 K náradiu pripojte prívodnú vzduchovú
hadicu.
 Do zásobníka doplòte spony pod¾a ïalej
popísaného postupu.
 5 a 6-krát spustite náradie na kúsok
zvyku dreva tak, aby sa premazali o krúky.
 Tlak prívodu vzduchu zvýte na benú
pracovnú úroveò.
 Ïalej pracujte s náradím obvyklým
spôsobom.
Práca v teplom poèasí

Príprava náradia (obr. C)


Práca v chladnom poèasí



Skontrolujte, èi je tlak privádzaného
vzduchu nií, ne je odporuèená hodnota
maximálneho pracovného tlaku.
K Vámu náradiu pripojte prívodnú hadicu
vzduchu.
Skontrolujte, èi nie je poèu unikajúci
vzduch okolo ventilov a tesnenia.
Úroveò tlaku vzduchu nastavte na
minimálnu hodnotu odporuèeného
prevádzkového tlaku vzduchu.



Podávaè spôn (11) zaistite v zadnej polohe.
Vyberte vhodnú tyèinku so sponami.
Pozrite sa na kapitolu Technické údaje.
Do vodiacej trbiny na hornej strane
zásobníka vlote tyèinku so sponami (s).
Podávaè spôn (11) odistite natiahnutím
dozadu, a potom ho zasuòte dopredu tak,
aby boli spony opä pritlaèené.

Zaistenie a doplnenie




Nikdy nepouívajte náradie, pokia¾ nie
je tesné, alebo ak sú niektoré jeho èasti
pokodené.
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Podávaè spôn(11) zaistite v zadnej polohe.
Do vodiacej trbiny na zadnej strane
zásobníka vlote tyèinku spôn(s).
Pritlaèením smerom dopredu odistite
podávaè spôn a pozorne ho posuòte
dopredu tak, aby tlaèil na vloené spony.








Sekvenèný reim chodu
Sekvenèný reim chodu sa pouíva na
obèasné pribíjanie, keï je poadované ve¾mi
presné rozmiestnenie spôn.
 Vyie popísaným spôsobom pripojte
spú edej farby.
 Kontaktnú pätku pritlaète k pracovnej ploche.
 Náradie stlaèením spúte zapnite. Kadým
stlaèením spúte zároveò s pritlaèenou
kontaktnou pätkou k pracovnej ploche bude
narazená jedna spona.





Nárazový reim chodu
Nárazový reim chodu sa pouíva na rýchle
pribíjanie na rovných nepohyblivých povrchoch.
 Vyie popísaným spôsobom pripojte
spú èiernej farby.
 Narazenie jednej spony: Pracujte
s náradím tak, ako je popísané v èasti
sekvenèný reim chodu.
 Narazenie nieko¾kých spôn: Najskôr stlaète
spú, a potom opakovane pritláèajte
kontaktnú pätku k pracovnej ploche.







Ak sa náradie nepouíva, nedrte
spú stlaèenú. Spú zaistite
natoèením poistky doprava tak, aby
bolo zabránené náhodnému spusteniu,
ak sa náradie nepouíva.



Odpojte od náradia prívod stlaèeného
vzduchu.
Zaistite spú poistkou.
Vytiahnite vetky spony zo zásobníka.
Odklopte západku vaèky (12).
Stlaète a pevne zatlaète západku smerom
dovnútra v smere ípky (13), pokia¾ nebude
èap západky (14) vidite¾ný.
Potom presuòte zásobník (4) dozadu
v smere ípky (15) tak, aby bola zaseknutá
spona vidite¾ná.
Vytiahnite poohýbanú sponu, pod¾a
potreby si môete pomôc tenkými klieami.
Ak sa hnacia èepe¾ nachádza v dolnej
polohe, zatlaète ju pomocou skrutkovaèa
nahor.
Ak sponu nemôete vytiahnu, aj keï je
zásobník odsunutý na prvú zaráku,
zásobník úplne odmontujte od náradia. To
je moné previes podraním západky
vaèky (12) pevne vo vnútri, zatia¾ èo
zásobník odtiahnutím smerom dozadu od
náradia úplne oddelíme.
Zásobník pripojíme naspä k náradiu tak,
e vloíme èap západky (14) do otvoru
dradla zásobníka tak, aby predný koniec
zásobníka zapadol medzi èapy (16)
predného dielu, zatlaèíme dovnútra
západku vaèky (12) a nasunieme zásobník
a k náradiu.
Zásobník nasunieme dopredu tak, aby bol
úplne pripojený.
Pritlaète prednú západku (12) do zaistenej
polohy.
K náradiu pripojte prívod stlaèeného
vzduchu.
Naplòte zásobník sponami. Pozri kapitola
Nabíjanie.
Ak sa spony v pièke náradia èasto
zasekávajú, odovzdajte náradie do
autorizovaného servisu firmy DEWALT.

Uzamknutie chodu naprázdno
Na ochranu pred pokodením sú tieto náradia
vybavené funkciou uzamknutia chodu
naprázdno. Uzamknutie chodu naprázdno
zabraòuje spusti náradie, ak je zásobník na
spony takmer vyprázdnený. Ak v zásobníku
zostáva pribline 4 - 5 spôn a zbíjaèka prestane
pracova, doplòte zásobník súpravou spôn
postupom popísaným v èasti Nabíjanie.

Nastavenie håbky spôn (obr. F)
Pred nastavením håbky razených spôn
náradie vdy odpojte od prívodu
stlaèeného vzduchu.
Håbku, na akú sú spony razené je moné
nastavi na prednej èasti náradia.
 Ak chcete zredukova håbku razených
spôn, stlaète nastavovacie tlaèidlo (17) a
presuòte kontaktnú pätku (3) smerom nadol.
 Ak chcete zvýi håbku razených spôn,

Odstránenie zaseknutej spony (obr. E)
Ak sa spona pri razení zasekne v pièke,
vytiahnete ju nasledujúcim spôsobom:
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Odstránenie porúch

stlaète nastavovacie tlaèidlo (17) a
presuòte kontaktnú pätku (3) smerom nahor.

Pokia¾ sa Vám zdá, e Vae náradie nepracuje
správne, riaïte sa nasledujúcimi intrukciami.
Ak porucha nebude aj naïalej odstránená,
kontaktujte Váho servisného zástupcu.

Závesný hák
Toto náradie je vybavené integrovaným
závesným hákom. Hák je moné pretoèit na
ktorúko¾vek stranu na náradí a je moné ho
odpoji, pokia¾ ho nebudeme potrebova.
Závesný hák odstránime nasledujúcim
spôsobom:
 Od náradia odpojíme prívodnú hadicu
stlaèeného vzduchu.
 Pomocou klietí alebo hasáka odstránime
maticu závesného háku od koncového
uzáveru na náradí.
 Odpojíme závesný hák, podloku a pero
zaráky.

Náradie nepracuje



Náradie nemá dostatoènú silu











Pri pouívaní tohoto el. náradia vdy
dodrujte
základné
bezpeènostné
pokyny, vrátane pokynov uvedených
v tomto návode, aby ste zníili riziko
vzniku poranenia alebo materiálnych
kôd. Skôr ne zaènete el. náradie
pouíva, pozorne si preèítajte celý návod
na pouitie. Tento návod uschovajte.

D51823/D51845
Spoloènos D E WALT prehlasuje, e tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096.
Podrobnejie informácie Vám poskytne
autorizovaný zástupca fy. DEWALT - pozri ïalej
uvedené adresy alebo ich získate na miestach
uvedených v odkaze na konci tejto príruèky.



Horst Großmann
Technický a vývojový riadite¾
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany



Dotiahnite skrutky uzáveru.

Skontrolujte prívod stlaèeného vzduchu.
Náradie premate.
Vyèistite zásobník a prednú èas náradia.
Skontrolujte, èi je zásobník pevne pripojený.



Spony sa v náradí zasekávajú




Náradie premate pomocou 10 - 15
kvapiek
mazacieho
oleja
pre
pneumatické náradie D EWALT
Olej kvapnite do prívodu stlaèeného
vzduchu na koncovom uzávere na náradí.



Skontrolujte, èi pod¾a pecifikácie
pouívate správny druh spôn.
Skontrolujte, èi je zásobník pevne pripojený.
Dotiahnite skrutky na prednej èasti náradia.



Recyklácia

Odstráòte vetku vlhkos z nádrí
stlaèeného vzduchu a spájacích hadíc



Veobecné bezpeènostné pokyny

Náradie vynecháva spony

Vae náradie DEWALT bolo skontruované tak,
aby pracovalo èo najdlhie s minimálnymi
nárokmi na údrbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí od jeho riadnej údrby a
pravidelného èistenia.
Kadý deò preveïte nasledujúcu údrbu:



Skontrolujte prívod stlaèeného vzduchu.
Skontrolujte èistotu výfukových plynov.
Náradie premate.

Vrchným uzáverom presakuje vzduch

Údrba



Skontrolujte prívod stlaèeného vzduchu.
Ak je nízka teplota, náradie zahrejte.

Prehlásenie o zhode v rámci EU

Náradie DEWALT, které u doslúilo, je moné
odovzda u Váho autorizovaného servisného
zástupcu firmy DEWALT, kde bude recyklované
s oh¾adom na ivotné prostredie.

Otvorte odvodòovacie ventily na nádriach
stlaèeného vzduchu.
Spájacie hadice zaveste tak, aby mohli
úplne vyschnú.





Vyèistite zásobník, podavaè spôn a
mechanizmus kontaktnej pätky


Èistenie je moné previes pomocou prúdu
stlaèeného vzduchu.

Zaistite, aby vetky spoje na náradí boli
správne dotiahnuté a neboli pokodené


Uvo¾nené spoje vhodným náradím
dotiahnite.
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Udrujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho
okolí môe vies k nebezpeèenstvu vzniku
nehody.
Uvedomte si, v akom prostredí
pracujete. Nevystavujte el. náradie daïu.
Nepracujte s náradím v podmienkach
s vysokou vlhkosou. Pracovný priestor
majte vdy dobre osvetlený. Nepouívajte
náradie v blízkosti hor¾avých alebo
výbuných kvapalín a plynov.
Udrujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovo¾te deom, iným osobám alebo
zvieratám, aby vstupovali na pracovisko,
a aby sa dotýkali náradia alebo napájacieho
kábla.
Uskladnenie nepouívaného náradia.
Ak sa náradie nepouíva, musí by uloené
na suchom mieste, a tie bezpeène
uzamknuté, mimo dosahu detí.
Pouívajte
vhodné
pracovné
obleèenie. Nenoste príli vo¾né obleèenie
alebo perky, ktoré by mohli by zachytené
o pohybujúce sa èasti náradia. Ak pracujete
vonku, odporúèame poui pracovné
rukavice a protimykovú obuv. Ak máte dlhé
vlasy, pouívajte sieku na vlasy.
Nepreaujte sa. Pri práci vdy
udriavajte vhodný a pevný postoj.
Buïte stále pozorní. Sústreïte sa na
prácu, premý¾ajte, a ak ste unavení,
prerute prácu.
Pouívajte vhodné náradie. Pouitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreaujte malé náradie alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je urèená pre
výkonnejie náradie. Náradie bude
pracova lepie a bezpeènejie, ak bude
pouívané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo urèené.
Upozornenie!
Pouitie
iného
prísluenstva alebo prídavného zariadenia
a prevádzanie iných pracovných operácií

www.naradi-dewalt.cz
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s týmto náradím, ne je odporuèené
v tomto návode, môe spôsobi poranenie
obsluhujúceho.
Prevádzajte
dôkladnú
udrbu.
Z dôvodu bezpeènej a výkonnejej
prevádzky udrujte svoje náradie
pripravené a v èistom stave. Dodrujte
predpisy pre údrbu a pokyny k výmene
prísluenstva. Udrujte vetky ovládacie
prvky suché, èisté a nezneèistené olejom
a mazivami.
Kontrola pokodených èastí. Pred
kadým pouitím náradie dôkladne
skontrolujte, èi nie je pokodené.
Skontrolujte vychýlenie a uloenie
pohyblivých èastí a ïalie prvky, ktoré
môu ovplyvni prevádzku náradia. Uistite
sa, èi bude náradie riadne pracova, a èi
bude riadne prevádza urèenú funkciu. Ak
je náradie alebo akáko¾vek jeho èas
pokodená, nepouívajte ho. Ak nefunguje
hlavný spínaè, náradie nepouívajte.
Znièené kryty a iné pokodené diely
nechajte opravi v znaèkovom servise.
Nikdy neprevádzajte iadne opravy sami.
Prevádzanie opráv zverte iba
autorizovanému
servisnému
zástupcovi firmy DEWALT. Toto elektrické
náradie vyhovuje platným bezpeènostným
predpisom. Predís nebezpeèenstvu
môete vtedy, ak budú vetky opravy
elektrických zariadení prevádza
kvalifikovaní technici firmy DEWALT.














Ïalie bezpeènostné pokyny pre
pneumatické nastre¾ovacie pitole











Pri kadej práci s pito¾ou pouívajte
bezpeènostné okuliare.
Pouívajte ochranné pomôcky na ochranu
sluchu.
Pouívajte iba odporuèené typy spôn tak,
ako je uvedené v príruèke.
Nepouívajte iadne podstavce ani
podpery na náradie.
Náradie nikdy nepouívajte na akéko¾vek
iné úèely, okrem tých, ktoré sú uvedené
v tejto príruèke.
Pred kadou operáciou skontrolujte
bezpeènos a funkènos spínacieho
mechanizmu, a èi sú správne dotiahnuté
vetky skrutky a matice na náradí.
Pri prípojkách k zdroju stlaèeného vzduchu
pouívajte výluène rýchloupínacie spojky.
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Èapy, ktoré nie sú namontované napevno,
musia by na zariadení pripevnené tak, aby
v òom po ich odpojení nezostal iadny
stlaèený vzduch.
Vdy pouívajte èistý suchý stlaèený
vzduch. Ako zdroj energie tohoto náradia
nepouívajte kyslík, ani iadne iné hor¾avé
plyny.
Náradie pripájajte iba k takému zdroju
stlaèeného vzduchu, aby dodávaný tlak
neprekroèil viac ako 10 percent maximálnej
povolenej hodnoty daného náradia.
V prípade vyieho tlaku pouite redukèné
valce tlaku obsahujúce protitlakový ventil.
Tieto by mali by zabudované vo
vzduchovom kompresore.
Pouívajte iba také prívodné hadice,
ktorých tlaková záa prevyuje maximálnu
hodnotu pracovného tlaku náradia.
Pred prenáaním náradie odpojte od
prívodu stlaèeného vzduchu, hlavne v tom
prípade, ak poèas práce pouívate rebrík,
alebo ak je pri predávaní náradia pouitá
neobvyklá poloha.
Ak náradie nepouívate, odpojte ho od
zdroja stlaèeného vzduchu.
Zabráòte pokodeniu alebo opotrebeniu
náradia spôsobenom napríklad:
- prepichnutím alebo rytím
- neschválenými úpravami od výrobcu
- pádom na podlahu
- pouívaním nadmerne ve¾kej sily
akéhoko¾vek druhu
Nepouívajte náradie ako kladivo.
Náradie nikdy nespúajte, ak spínací hrot
mieri na Vás alebo na inú osobu.
Pri práci drte náradie tak, aby nedolo
k prípadnému poraneniu hlavy alebo
ostatných èastí tela vplyvom odskoèenia
náradia zapríèineného výpadkom dodávky
stlaèeného vzduchu, alebo ak v priebehu
práce narazíte na tvrdý podklad.
Nikdy nespúajte náradie, ak spínacím
hrotom mierite do vo¾ného priestoru.
Náradie prenáajte po pracovisku iba
draním za rukovä a nikdy ho
neprenáajte so zapnutým spínaèom.
Berte oh¾ad na pracovné prostredie.
Spínacie hroty môu prebi tenký materiál
alebo poláma rohy alebo okraje polotovaru,
a tak vystavi obsluhujúceho riziku
poranenia.
Nezbíjajte v blízkosti okrajov polotovaru.








Nenaráajte spony cez spony, ktoré sú u
narazené.
Pouívajte
iba
náhradné
diely
pecifikované výrobcom, alebo schválené
jeho autorizovanými zástupcami.
Opravy náradia zadávajte iba výrobcovi,
alebo autorizovanému servisnému
stredisku. Títo majú za povinnos riadi sa
pokynmi výrobcu a pouíva iba urèené
nástroje a vybavenie.
Nerozoberajte iadnu èas náradia, mohlo
by dôjs k narueniu bezpeènostných
spojov.
Náradie odovzdávajte na dôkladnú a
pravidelnú servisnú prehliadku.

Na náradí môete nájs nasledujúce
piktogramy:
Pneumatické náradie
s bezpeènostnými prípojmi.
Nepouívajte pri práci na rebríku.
Sklon zásobníka.
Maximálny poèet spôn v zásobníku.
Priemer spony.
Dåka spony.
Maximálny pracovný tlak.
Typ spony s oblou hlavou.
Typ spony so zápustnou hlavou.
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Politika sluieb zákazníkom



Spokojnos zákazníka s výrobkom a servisom
je ná najvyí cie¾.
Kedyko¾vek budete potrebova radu èi pomoc,
obráte sa s dôverou na ná najblií servis
D E WALT, kde Vám vykolený personál
poskytne nae sluby na najvyej úrovni.

Naviac servis DEWALT poskytuje na vetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ïaliu servisnú záruènú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
Záruka sa nevzahuje na spotrebné
prísluenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce,
pílové kotúèe, hoblovacie noe, brúsne kotúèe,
pílové listy, brúsny papier a pod.), ani na
prísluenstvo
prístroja
pokodené
opotrebovaním.

Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1
Blahoeláme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku DEWALT.
Ná záväzok ku kvalite zahàòa v sebe
samozrejme tie nae sluby zákazníkom.
Preto ponúkame záruènú dobu ïaleko
presahujúcu minimálne poiadavky vyplývajúce
zo zákona.

DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záruènom liste.

Kvalita tohto prístroja nám umoòuje ponúknu
Vám 30 dní záruku istoty. Ak sa objaví
v priebehu tridsiatich dní od zakúpenia prístroja
akáko¾vek závada podliehajúca záruke, bude
Vám u Vaeho obchodníka prístroj vymenený
za nový. Vïaka 1 roènej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakúpenia prístroja na
bezplatné prehliadky v autorizovanom servise
DEWALT. 1 roèná záruka kvality garantuje po
dobu 1 roku od zakúpenia bezplatné odstránenie
akejko¾vek materiálovej alebo výrobnej vady za
nasledujúcich podmienok:







Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záruèných opráv.

CZ
BAND SERVIS, Praha-Modøany, Kláterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Tìínská 120,

SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,

tel:
fax:
tel:

BAND SERVIS, Koice, Zvonárska 8,

Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava
Tel.:

02-492 41 394

Fax:

02-492 41 390

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/99

Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záruèným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe) do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záruèných
opráv.
Prístroj bol pouívaný iba s originálnym
prísluenstvom
alebo
prídavnými
zariadeniami a prísluenstvom BBW èi
Piranha, ktoré je vyslovene odporúèané ako
vhodné na pouitie spolu s prístrojom
DEWALT.
Prístroj bol pouívaný a udriavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
Motor prístroja nebol preaovaný a nie sú
badate¾né iadne známky pokodenia
vonkajími vplyvmi.
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tel:
02/44403247
fax:
02/4021231
tel:
067/44898/46841
fax:
067/7242911
http://www.bandservis.cz
tel:
05/49211831
fax:
05/49211831
tel:
049/5539126
fax:
049/5539126
tel:
069/6232390
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033/55 11 063,
033/55 12 624
055/6233155

www.naradi-dewalt.cz

tel. 476 112 143
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GB

www.naradi-dewalt.cz
D

Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
LT

CZ

Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
írmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

H

Adresy servisu
Band Servis
Kláterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 02-44403247
Fax: 02-4021231

LV

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
E. Birznieka-Upîa 11-1
Rîga, LV-1011
Latvija
Tel.: 00371-7242241
Fax: 00371-7242241

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 067-44898/46841
Fax: 067-7242911
http://www.bandservis.cz

PL

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

GB

Documentation of the warranty repair
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