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SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie 
          

 

 Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. 
 

 
 

 Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo 
distribútora. 
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Symboly 
Uvádzame symboly používané pre tento nástroj. Pred použitím sa oboznámte s ich 
významom. 
 

 

 Prečítajte si návod na použitie. 

 
 Používajte ochranné okuliare. 
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 Operátor si musí tento návod starostlivo preštudovať. Kvôli bezpečnosti 
a správnej prevádzke sa riaďte pokynmi v tomto návode. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

 Pre dodatočné informácie sa riaďte pokynmi uvedenými 
v častiach používanie nástroja, údržba a odstraňovanie 
porúch, aby ste sa nezranili vy ani okolostojaci.  

 

  Vždy používajte ochranné okuliare s tvrdými bočnými 
štítmi z plastu, aby ste predišli zraneniam očí. Presvedčte 
sa, či každý vo vašom pracovnom prostredí používa 
rovnaký typ ochranných okuliarov. 

 

 Vždy používajte tlmiče hluku a prilbu. 

 

 Ako zdroj energie pre tento nástroj nikdy nepoužívajte 
vodík, kyslík, oxid uhličitý ani iný plyn z tlakovej fľaše, 
pretože nástroj by vybuchol a spôsobil by vážne zranenia. 

 

 Ak sa ako zdroj energie použije plyn z tlakovej fľaše (oxid 
uhličitý, kyslík, dusík, vodík, vzduch atď.) alebo horľavý 
plyn (vodík, propán, acetylén atď.), nástroj vybuchne 
a spôsobí vážne zranenia. 

 

 Pre zachovanie BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI 
výrobku údržbu a opravy musí vykonávať oprávnené 
servisné stredisko Makita a vždy musí používať náhradné 
diely značky Makita. 

 

 Keď nesponkujete, nemajte prst položený na spúšti. 
Nástroj nikdy neprenášajte s prstom na spúšti. 
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 Prístroj nikdy nepripájajte na hadicu, v ktorej tlak 
prevyšuje 200 psig alebo 13,7 BAR. Ubezpečte sa, že 
tlak vyvíjaný v systéme stlačeného vzduchu neprevyšuje 
maximálny dovolený tlak pohonu sponkovačky. Spočiatku 
nastavte tlak vzduchu na nižšiu hodnotu odporúčaného 
dovoleného tlaku.  

 Vzduchové kompresory musia vyhovovať požiadavke 
EN60335-2-34 „Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na 
podobné účely. Bezpečnosť. – Časť 2-34: Osobitné 
požiadavky na motorové kompresory“ 

 

 Absolútne nevyhnutná je minimálna menovitá hodnota 
pracovného tlaku hadice 150 psig (10,3 BAR) alebo 150 
% maximálneho tlaku vyvíjaného v systéme. 

 
 

 

 Nástroj a hadica prívodného vzduchu musia mať takú 
hadicovú spojku, že po odpojení dôjde v nástroji 
k uvoľneniu tlaku. 

 

 Používajte len taký stlačený vzduch, ktorý prechádza     
3-dielnou súpravou regulátora. 

 

 Nikdy nepoužívajte nástroj, ak je spúšť nefunkčná, chýba 
alebo je poškodená. Je nebezpečné odstrániť poistný 
element, spúšť alebo pružinu. 

 

 Nerobte na nástroji nepovolené zmeny. 

 

 Keď sa nástroj nepoužíva, vždy odpojte prívod vzduchu. 

 

 Prístroj držte otočený preč od seba i od okolostojacich. 
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 Zošívacie spony nastreľujte len do pracovného povrchu, 
nikdy nie do materiálov, do ktorých je príliš ťažké 
preniknúť. 

 

 Nenastreľujte spony na miesto, kde sú iné spony. 
Taktiež je zakázané nastreľovať spony v šikmej polohe. 

 

 Nestláčajte spúšť na pracovnom povrchu, kým 
nepotrebujete druhú sponu. 

 

 Nenastreľujte spony pri hrane pracovnej plochy. 
Obrobok by sa mohol odštiepiť, spona voľne vyletieť 
a niekoho zasiahnuť. 

 

 Nedopĺňajte spony, ak je stlačená spúšť.  

 

 Nikdy nepoužívajte nástroj, z ktorého uniká vzduch 
alebo ak ho treba opraviť. 
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 Dbajte na to, aby ste mali pri používaní nástroja alebo pri 
manipulácii s ním vždy rovnováhu. Nikdy nepoužívajte 
sponkovačky označené symbolom „Nepoužívať na 
lešeniach a rebríkoch“ na  špecifické aplikácie, napríklad 
keď zmena z jedného miesta sponkovania na druhé 
vyžaduje použitie lešení, schodov rebríkov alebo 
konštrukcií rebríkového typu, napr. strešné latky, 
uzatváranie škatúľ alebo debien; upevňovanie systémov 
pre bezpečnosť prepravy, napr. na vozidlách a vagónoch. 

 

 Prístroj používajte pri odporúčanom tlaku. Používajte iba 
zošívacie spony označené v tejto príručke. Použitie 
akýchkoľvek iných spôn môže spôsobiť nesprávnu 
funkciu nástroja. 
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POUŹÍVANIE NÁSTROJA 
 

 Pred použitím nástroja si prečítajte bezpečnostné 
pokyny. 

 

 Posuňte nastaviteľný kryt podľa dĺžky zošívacích 
spôn, ktoré budete používať. 

 

 Stlačte páku so západkou, aby sa otvoril zásobník. 

 

 Nástroj otočte hornou časťou nadol a do zásobníka 
vložte pás zošívacích spôn otočený podľa šípky, ako 
je ukázané na obrázku.  

 

 Zásobník tlačte späť, kým páka so západkou 
nezapadne. 

 

 Nástroj držte otočený od seba i od okolostojacich 
a pripojte k nemu vzduch. 

 

 Nos umiestnite oproti pracovnej ploche a potiahnite 
spúšť. 
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 Ak sa sponka zasekne, odpojte prívod vzduchu. 

 

 Stlačte páku so západkou a posuňte horný zásobník 
tak, aby sa otvoril. Spony vyberte. 

 

 Vyberte zaseknutú sponu. 
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ÚDRŽBA 
 

 Pred údržbou nástroja si prečítajte bezpečnostné 
pokyny. 

 

 Presvedčte sa, či sú všetky skrutky pevne utiahnuté, 
inak môže byť používanie nástroja nebezpečné 
a môže dôjsť k odlomeniu častí. 

 

 Nástroj nepoužívajte, ak sa spúšť zadrháva alebo 
zostáva visieť. Každý deň ju skontrolujte, keď je nástroj 
odpojený. 

 

 POZOR: Bezpečnostný mechanizmus treba často 
kontrolovať. Nepoužívajte nástroj, ktorý sa spúšťa len 
svojou vlastnou váhou alebo nepracuje správne iným 
spôsobom.  

 Odpojte prívod vzduchu od nástroja a zásobník úplne 
vyprázdnite. 

 Presvedčte sa, či sa spúšť voľne pohybuje nahor 
a nadol. Opätovne pripojte vzduchový kompresor. 

 

 Nástroj potrebuje pred použitím 2 alebo 3 kvapky oleja. 
Nástroj je potrebné mazať po každých štyroch až 
ôsmich hodinách používania alebo ak sa niekoľko 
týždňov nepoužíval. 

 

 Každý deň nástroj poriadne poutierajte a skontrolujte, 
či nie je opotrebený. Nehorľavé čistiace prostriedky 
použite, iba ak je to potrebné Nástroj NEMÁČAJTE, 
poškodil by sa tesniaci krúžok a iné časti. 
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ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 

POZOR 

Iné opravy, než sú tu opísané, smie vykonať jedine zaškolený kvalifikovaný 
personál. 

 Pred údržbou nástroja si prečítajte bezpečnostné pokyny. 

PROBLÉM RIEŠENIE 

1. Únik vzduchu v hornej časti nástroja. Utiahnite skrutky alebo vymeňte súpravu 
ventilu s piestom. 

2. Nástroj nepracuje. Preverte pripojenie vzduchu alebo 
vymeňte súpravu ventilu s piestom. 

3. Nástroj pracuje pomaly  Vymeňte súpravu ventilu s piestom. 

4. Únik vzduchu v spodnej časti prístroja Utiahnite skrutky, alebo vymeňte 
nárazník, alebo súpravu piestu. 

5. Problematický návrat do počiatočnej 
polohy. 

Nástroj vyčistite a vymeňte nárazník 
alebo súpravu piestu. 

6. Slabý pohon Preverte primeranú dodávku vzduchu 
alebo vymeňte súpravu piestu. 

7. Trhlina alebo opotrebenie piestu Vymeňte súpravu piestu 

8. Zlý posuv spôn. Nástroj vyčistite, alebo premažte 
zásobník, alebo vymeňte pružinu. 

9. Zasekávanie nástroja. Nástroj vyčistite, alebo premažte 
zásobník, alebo vymeňte pružinu. 

10. Iné problémy Obráťte sa na autorizovaného predajcu 
alebo distribútorov. 

 
Ak chcete sadu na opravu, pozrite si zoznam dielcov. Ak potrebujete ďalšie 
informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu a distribútora. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Minimálny – maximálny 
prevádzkový tlak 

60 – 100 psi 0,39 – 0,69 MPa (3,9 – 6,8 
bar) 

Spotreba vzduchu (60 
cyklov za minútu) 

0,77 scfm 2,8 litra 

Prívod vzduchu 1/4“ NPT 1/4“ NPT 

Maximálna rýchlosť 
(cyklov za sekundu) 

3 3 

Hmotnosť 1,98 lbs. 0,9 kg 

Kapacita spôn 100 100 

Veľkosť nástroja: výška: 6,8“ 170 mm 

Veľkosť nástroja: dĺžka: 9,6“ 240 mm 

Veľkosť nástroja: šírka: 
hlavné teleso 

1,77“ 45 mm 

Hluk (dB) 88 
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palce mm  

Udávané 

1/2“ 

K dispozícii 

15/32“ 

Udávané 

13 

K dispozícii 

12 

5/8“ 16 

3/4“ 19 

7/8“ 22 

1“ 25 
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ANGLIČTINA 

 
 CE VYHLÁSENIE O ZHODE 
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými 
normami alebo normatívnymi dokumentmi, EN792 v súlade so smernicami Rady, 
98/37/ES. 
 

Yasuhiko Kanzaki CE 2003 
 

 
 

Riaditeľ 
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ANGLICKO 
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ANGLIČTINA 

 
 HLUK A VIBRÁCIE 
Typické hladiny hluku s váhami podľa filtra A sú: 
 akustický tlak: 88 dB (A) 
 akustický výkon: 100 dB (A) 
 - Používajte ochranu sluchu. - 
Typická vážená efektívna hodnota zrýchlenia je 1 m/s2. 
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Makita Corporation 


