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1.1 Декларация за съответствие
: Декларираме на своя отговорност, че тази
електрическа машина за забиване на скоби/такер/ Novus отговаря на съответните
изисквания за здравеопазване и безопасност на директивата на ЕС за обща безопасност на
продуктите*. Устройството отговаря на следните стандарти:** съгласно изискванията на
директиви ***. Издадено в ****.

Тип:
Година на производство:
Гаранция: 2 години

Оторизирано лице за документи:

Съдържание:
1.Общи бележки:
1.1.Декларация за съответствие
1.2 Технически спецификации
1.3 Приложение и употреба
1.4 Предпазни мерки и предупреждения
1.5 Легенда на пиктограмите
1.6 Съдържане на опаковката
2. Работа с уреда
2.1 Отваряне на магазина/пълнител за поставяне на закрепващите скоби

2.2 Настройка на предната пластина към типа скоби за закрепване
2.3 Поставяне на закрепващите елементи – скоби и гвоздеи
2.4 Настройка на силата на удара
2.5 Паралелен водач
2.6 Отпускане на спусъка, изстрелване на скобата/гвоздея
3. Поддръжка и отстраняване на проблеми
3.1 Възможни проблеми и начини за отстраняването им
3.2. Схема на резервните части

Технически спецификации:
-

Напрежение/честота:

-

Защитен предпазител към главното захранване: 10А мин.със средно до бавно
действие; 16 А макс.

-

Вид на захранващият кабел: 2,5 м.дълъг, двужилен

031-0333 щепсел

тип на цокъла ЕF/ 031-0340 тип щепсел J, тип на цокъла J

- удължител на кабела: максимум 10м. със сечение от 1,5мм2
- непрекъснатост на ударите : максимум 20 изстрела в минута, S2 30 мин.
- електрогенератор: потиска се от радио влияние/смущения
- температурен обхват:

до

- размери на уреда: 172мм. височина/192 мм.дължина/56мм.широчина
- тегло: 1160 грама
- шумови емисии:
А – измерено налягане на нивото на шума
LpA =

променливост KpA =

A– измерено налягане силата/мощността на шума
Lwa =

променливост Kwa =

-

вибрации: общото ниво на вибрациите е измерено в съответствие изискванията на
стандарта

Стойност на емисиите на вибрации ah =

променливост К =

ВНИМАНИЕ
Прочетете внимателно всички предварителни бележки и инструкции за безопасност.
Ако пропуснете да го направите – това може да доведе до електрически удар, пожар и/или
всякакви др.увреждания и неприятни последици. Пазете тези инструкции за работа с
уреда на сигурно място, което да е достъпно и да ви позволява да се консултирате в
бъдеще с тях, ако възникнат въпроси.

Употреба по предназначение
Уредът е предназначен за захващане на картон, изолационен материал, текстилни
продукти, фолио, кожа, дърво и др.подобни не крехки и чупливи материали – към дървени
или подобни на дърво повърхности. Изберете работният детайл така, че да е подходящ по
размер. Това устройство трябва да се използва само за целите, за което е предвидено
от производителя.

Предупреждения и предпазни мерки за сигурността
Това устройство е произведено и тествано в съответствие от приложимите разпоредби. То
напуска производствената база в сигурно и правилно работно състояние. За да се
поддържа доброто му състояние и да се подсигури сигурната работа с уреда –
потребителят трябва задължително да следва правилата за безопасност и
предупрежденията, които са посочени в настоящите инструкции за употреба.
-

уредът не е предназначен за индустриална употреба

-

устройството не е играчка и трябва да се съхранява далече от деца

-

състоянието на устройството трябва винаги да се проверява преди да започне
използването му

-

ако имате някакви съмнения в безупречността и безопасността на уреда и подозирате,
че използването му е опасно – устройството трябва да се изключи и да не се използва,
както и да предотврати включване по невнимание

-

не дърпайте захранващият кабел, за да изключите уреда от захранването или за да го
преместите. Уредът не бива да се употребява, ако захранващият кабел е повреден.

-

Манипулации, в следствие на които се премахват или блокират части на уреда – не са
позволени и в резултат на такива неоторизирани намеси – гаранцията спира да бъде
валидна.

-

Преди да включите устройството – проверете главното захранване да не надвишава
разрешените стойности, които са показани в техническите спецификации за уреда.

-

Не насочвайте устройството към себе си, към други хора или животни.

-

Използвайте само оригинални крепежни елементи (кламери, гвоздеи и т.н.)на Novus.

-

Остриетата и краищата на кламерите и гвоздеите, които се поставят в магазина
неправилно, не се предвижват или засядат в магазина след неизправност – могат да
доведат до наранявания.

-

След като устройството е използвано за продължителна непрекъсната дейност с 20
изстрела в минута – то трябва да се остави да се охлади и да се използва отново след
поне 30 мин.тъй като по принцип уредът е проектиран да се използва за краткотрайна
работа.

-

Пазете уреда от влага и намокряне.

-

Изключете устройството след като приключите работата с него, не го оставяйте без
надзор докато е включено към захранването.

-

Почиствайте устройството с мека четка за рисуване, когато е необходимо.

-

Приблизително след всеки 1000 удара, смазвайте изхода за закрепващите скоби с
капка леко масло.

-

Устройството трябва да се отваря само от обучен сервизен персонал.

Легенда за разчитане на пиктограмите.

прочетете информацията за потребителя/предупрежденията за безопасност

- ВНИМАНИЕ

-изключете от захранването

- носете защита за очите и слуха

- нормална работа/опериране

- важна информация

-информация по поддръжката
и отстраняването на повреди

- свържете устройството към захранването

-съответствие с EC
директиви за безопасност

- маркировката TUV Nord сертифицира и доказва, че продуктът отговаря на
Наредбата за оборудването и сигурността в Германия

- защитен клас II (двойна изолация, не се изисква заземен щепсел)

- не изхвърляйте на места, където се събират битови отпадъци
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Перевод оригинала общих указаний по безопасности








Originalių saugos nurodymų vertimas





Drošības tehnikas norādījumu oriģināla tulkojums

Üldiste ohutusjuhiste originaali tõlge








Prevod izvirnika varnostnih navodil
Prijevod
vod originala Opće sigurnosne napomene









Az eredeti
rede általános biztonsági utasítások fordítása

Překlad
originálu všeobecných bezpečnostních pokynů
lad o

Traducerea
ucer instrucţiunilor originale de siguranţă

Preklad
originálnych bezpečnostných pokynov
lad o












Tłumaczenie
oryginalnych przepisów bezpieczeństwa
macze





Πρωτότυπο
ωτότυ των γενικών υποδείξεων ασφάλειας



Oversettelse
rsette av de originale sikkerhetsinstrukser

Orijinal Güvenlik Bilgilerinin tercümesi



Käännös alkuperäisistä turvaohjeista











Översättning
av original-säkerhetsanvisningarna
rsättn

Tradução
ução das indicações gerais em matéria de segurança

Oversættelse
af de generelle sikkerhedsinstrukser
rsætt

Traducción
ucció de las instrucciones de seguridad originales



Traduzione
uzio delle istruzioni generali di sicurezza originali



Vertaling
aling van de originele veiligheidsvoorschriften







Traduction
uctio de la version originale allemande des consignes de sécurité 





Original der allgemeinen Sicherheitshinweise
Translation of the original safety precautions
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Typ 11
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Typ 53 F

90x

Typ J

90x

Typ 37

Typ 53

156x
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D: 11,3 mm
G: 10,6 mm

E: 1,2 mm

16

A: 11,3 mm
H: 10,6 mm
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