Bruksanvisning

BASSO A34/100-A2/A4

Hitachi Power Tools Norway AS förbehåller sig rätten att ändra produkten utan varsel.
Produktbilden kan skilja sig från produkten och är endast avsedd som illustration.

Säkerhetsföreskrifter:
1.

Håll arbetsplatsen städat och ren.

2.

Spikpistolen får inte utsättas för regn, snö, sol eller dimma. Spikpistolen får inte användas
nära brandfarliga vätskor eller gaser.

3.

Spikpistolen får inte användas av personer under 18 år och inte heller om du är osäker på
användningssättet.

4.

Håll barn borta från arbetsplatsen. Låt inte obehöriga använda spikpistolen eller befinna sig
nära denna utan någon instruktion.

5.

Kontrollera tryckventilen regelbundet, minst 1 gång i månaden, så spikpistolen inte utsättas
för högre tryck än vad den maximalt får utsättas för.
(Se avsnittet Tekniska data)

6.

Kontrollera kompressorns luftfilter regelbundet. Vid behov rengörs eller bytas luftfiltret ut.

7.

Se till att verktyget som ansluts till kompressorn inte används för mer krävande ändamål än
vad det är avsedd för.

8.

Kontrollera att all utrustning som ansluts till kompressorn är i bra skick och avsedd för
kompressorns luftström. Anslut aldrig skadat verktyg eller tillbehör till kompressorn.

9.

Använd alltid skyddsutrustning och rätt arbetskläder. Använd hårnät vid långt hår. Bär inte
löst sittande kläder eller smycken i närheten av spikpistolen utan att täcka dessa.

10. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av spikpistolen. Respektera
nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att damm och partiklar inte slängas upp av
luftströmmen och att personer i närheten inte påverkas.
11. Lyft aldrig spikpistolen i slangen. Vid demontering av slangen måste man vara uppmärksam då
tryckluft kan släppas ut.
12. Håll alltid händer och fötter på ett säkert avstånd ifrån inkopplat verktyg.
13. Se till att stå stadigt och vara i balans när inkopplat verktyg används.
14. Använd alltid skyddsglasögon och använd dammask i dammiga områden.
15. Använd aldrig komprimerad luft för att torka kläder eller för att blåsa direkt mot huden, då
luftströmmen kan innehålla partiklar som kan orsaka skador.
16. Kom ihåg att smörja spikpistolen regelbundet med 1–3 droppar olja varje gång den ansluts till
tryckluft eller 1 gång varje dag med 1–3 droppar olja.
17. Kom ihåg att koppla bort slangen vid rengöring eller frigörelse av fastklämda föremål i
spikpistolen.
18. Eventuell service måste alltid utföras av auktoriserad personal.
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Tekniska data BASSO A34/100-A2/A4
Modellnummer
Typ av verktyg
Dimensioner L x B x H
Vikt

: BASSO A34/100-A4
: 34° Spikpistol
: 492,6  151,4  370,8 mm
: 3,9 kg

Lufttryck
Maximalt tillåtet arbetstryck
Rekommenderat arbetstryck
Luftförbrukning per skott

: 8 bar
: 5–8 bar
: 0,112 scf/användning vid 7 bars tryck

Bullerkarakteristika värden i enlighet med EN 12549+A1: 2008
Maximal ljudtrycksnivå A-viktning (låg nivå)
: 85,7 dBA
Maximal ljudeffektsnivå A-viktning (låg nivå)
: 98,7 dBA
Kontinuerligt buller på arbetsplatsen C-viktning (hög nivå): <130 dB
Vibration i enlighet med ISO 8662-11+A1:2001
Uppmätt vibration (standard)
Rekommenderad smörjningsolja
Spikspecifikationer

: 3,76 m/s2
: 1,88 m/s2
: Luftverktygsolja #20
: Dimensioner 34°, 2,9–3,3 mm
: Längd 50–100 mm

Tillbehör

: 3, 4, 5, och 6 mm insexnycklar

Användningsområden: För kraftigt bindningsverk, beklädnad, takläggning, pallar och lådor.

Utlösningssäkring (𝛁 Säkerhetsbygel monterad)

: Serieskott (svart utlösare)
: Enkelskott (röd utlösare)

Utlösarsystem

: Aktivering med fingertryck mot utlösaren

Magasinpåfyllning:
1.
2.
3.
4.

Öppna magasinet genom att dra tillbaka släden till slutet av magasinet där den fastlåses.
Lägg i söm i magasinet. Börja uppifrån.
Frigör släden ifrån låsmekanismen och flytta den framåt till spikpositionen.
Håll händer och andra kroppsdelar borta från arbetsområdet.
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE
(EC Declaration of Conformity)

Vi

Förklarar härmed att vi
påtar oss ansvaret för

I samråd med följande
rådsdirektiv

Serienummer:

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Spikpistol BASSO A34/100-A4

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100-1+A1:2009
EN ISO 12100-2+A1:2009
EN ISO 14121-1:2007, EN 792-13+A1:2008
EN12549+A1:2008,ISO 8662-11+A1:2001

Signatur:
Kevin Lin (Quality Manager)

Datum:

Auktoriserad kontakt inom EU kan sammanställa denna tekniska information.
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Hitachi Power Tools Denmark A/S
Lillebæltsvej 11
6715 Esbjerg N
Tlf.: +45 75143200
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