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5 års ombytningsgaranti

Falkeprodukter er dækket af en 5 års ombytningsgaranti, gældende fra 

købsdatoen. Garantien dækker ved ikke-erhvervsmæssig, dvs. privat, brug. 

Hvis der er mangler eller fejl ved Falkeproduktet, vil det blive ombyttet 

med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for at kræve 

erstatning, forholdsmæssigt afslag eller mulighed for at kræve pengene 

tilbage. Ombytningsgarantien dækker dog kun ved forevisning af 

kassebon; hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke ombyttes. 

Kassebonen fungerer som garantibevis, og skal derfor opbevares gennem 

hele produktets levetid.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er 

en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring 

af produktet, samt fejl opstået i forbindelse med erhvervsmæssig brug af 

produktet.

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, 

beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de 

vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, 

hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden 

om værktøjets funktioner.

DK
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5 års Utbytesgaranti

Falkeprodukter omfattas av en 5 års utbytesgaranti, gällande från 

inköpsdatumet. Garantin omfattas inte av hantverkaranvändning utan 

enbart vid privat användning.

Om det är fel på en Falkeprodukt bytas denna ut av en motsvarande 

produkt. Garantin ger inte möjlighet att kräva ersättning eller att kräva 

pengarna tillbaka. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto.

Kvittot fungerar som garantibevis, så kom ihåg att spara detta.

Garantin gäller inte om felet på produkten har uppstått vid eller till följd av 

en felaktig användning, bristande underhåll eller fel som kan härledas av 

hantverkaranvändning.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SEDK
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Tekniske data

Kapacitet:  100 stk.

Sømstørrelse:  10-50 mm, Ø 1,05×1,25 mm

Klammestørrelse:  16-40 mm, Ø 1,05×1,25 mm

Driftstryk:  4-8 bar (60-115 psi)

Maks. tryk:  8,3 bar (120 psi)

Trykluftforbrug:  1,6 l pr. affyret søm

Luftindtag:  1/4“

Vibration:  11,6 m/s2

Lydtryk:  82 dB(A)

Lydeffekt:  95 dB(A)

Inklusive:

1.000 søm og 500 klammer

1 stk. oliekande

2 stk. nøgler

Sømpistolens dele

1. Luftudgang

2. Aftrækker

3. Håndtag

4. Trykluftstuds

5. Udløser til magasin

6. Magasin

7. Sikkerhedsudløser
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Særlige sikkerhedsforskrifter

Generelt

Sømpistoler må kun bruges af personer over 18 år.

Brug altid den korrekte type søm eller klammer til sømpistolen.

Brug aldrig trykluftværktøj i områder, hvor der er brand- eller 

eksplosionsfare.

Trykluftforsyning

Kompressorer og trykluftværktøj kan være farlige, hvis de betjenes forkert. 

Overhold altid samtlige forskrifter for trykluftforsyningen (kompressoren)!

Vær særligt opmærksom på at dræne kompressorbeholderen for vand og 

rengøre fi lteret i trykluftslangen.

Vand og forurenende elementer i trykluften kan beskadige 

trykluftværktøjet.

Trykluftslangen må ikke komme i kontakt med skarpe kanter, varme og 

olie.

For højt lufttryk nedslider trykluftværktøjet hurtigere og kan medføre farlige 

situationer. Slut aldrig trykluftværktøjet til en trykluftforsyning med et tryk 

på 120 psi eller derover.

Kontrollér inden brug, at trykluftforsyningen og samtlige slanger, koblinger, 

nipler og adaptere er i god stand og leverer ren, tør trykluft med det 

korrekte tryk og uden lækager. Brug ALDRIG trykluftforsyningen og 

trykluftværktøjet, hvis det ikke er tilfældet! Brug aldrig anden højtryksluft, 

f.eks. ilt eller acetylen.

Trykluftsystemet bør være forsynet med en smøreenhed.
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Inden brug

Afbryd altid trykluftforsyningen, inden du monterer eller skifter 

trykluftværktøj eller tilbehør. 

Kontrollér, at trykluftværktøjet ikke er aktiveret, inden det sluttes til 

trykluftslangen.

Brug

Brug altid åndedrætsværn og beskyttelsesbriller, når trykluftværktøjet 

bruges i støvede omgivelser, da trykluftværktøjet kan hvirvle støvet op. 

Ved brug af trykluftværktøj kan støjniveauet overstige 85 dB(A). Hvis det 

er tilfældet, skal der bruges høreværn.

Hold altid godt fast i trykluftværktøjet ved brug, så pludselige bevægelser i 

værktøjet ikke får dig til at tabe det.

Ret aldrig sømpistolen mod dig selv eller andre. 

Tryk ALDRIG sikkerhedsudløseren ind, når sømpistolen ikke ligger an mod 

et arbejdsemne! Hvis sømpistolen affyrer søm eller klammer ud i luften, 

kan det resultere i alvorlig personskade eller materielle skader.

Kontrollér, om der er skjulte ledninger, rør eller lignende i de emner, 

der skal slås søm eller klammer i, for at undgå at ramme dem med 

sømpistolen.

Brug ikke sømpistolen tæt på kanten af arbejdsemnet, da sømmet eller 

klammen kan ramme ved siden af emnet og fl yve/rikochettere frit. Brug 

aldrig sømpistolen til at slå søm oven i andre søm!

Vær altid opmærksom på, hvor trykluftslangen befi nder sig. Pludselige 

trykændringer i slangen kan få den til at bevæge sig og vælte personer 

eller genstande, hvilket kan forårsage personskade eller materiel skade. 

Sørg desuden for, at slangen ikke ligger, så det er let at snuble over den. 

Løft eller bær aldrig trykluftværktøj i slangen. Tag altid fat om selve 

værktøjet.

Afmonter trykluftværktøjet fra trykluftslangen, når det ikke er i brug.



7

DK

Tilslutning

a. Trykluftværktøj

b. Studs

c. Lynkobling

d. Trykluftslange

e. Studs

f. Lynkobling

g. Smøreenhed

h. Regulator

i. Filter

j. Kontraventil

k. Kompressor

Isætning af søm eller klammer

Kontrollér, at sømpistolen ikke er tilsluttet trykluftforsyningen.

Tryk udløseren til magasinet (5) ind, og åbn magasinet (6).

Sæt de ønskede søm eller klammer i magasinet. Spidserne skal pege 

nedad, og sømmene/klammerne skal skubbes fremad af fremføreren. 

Luk magasinet. Kontrollér, at det klikker på plads og ikke kan skubbes til 

side uden at trykke ned på udløseren.

Indstilling af dybde

Slut sømpistolen til trykluftforsyningen, og kontrollér, at forsyningstrykket 

er korrekt.

Brug regulatoren på trykluftforsyningen (h) til at justere, hvor langt 

sømmene eller klammerne skal slås ind i arbejdsemnet.

Afprøv dybden på et stykke affaldstræ, inden du bruger sømpistolen på 

selve arbejdsemnet.
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Brug

Isæt de ønskede søm eller klammer, og indstil dybden, som beskrevet 

ovenfor.

Tag fat om håndtaget (3), læg sømpistolen an mod arbejdsemnet, 

så sikkerhedsudløseren (7) trykkes ind, og tryk aftrækkeren (2) ind 

for at affyre et søm eller en klamme. Slip aftrækkeren igen. Pres ikke 

sømpistolen for hårdt. Afmonter sømpistolen fra trykluftslangen efter 

brug.

Udskiftning af slagstift

Afbryd trykluftforsyningen.

Hold sømpistolen lodret med 

sikkerhedsudløseren nedad. 

Fjern dækslet (a) ved 

luftudgangen. 

a

a
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Fjern fjederen (b) og ringen 

(c). 

Tag fat om slagstiften (d) 

med en tang, og træk den 

ud.

Hvis slagstiften er knækket, 

fjernes den inderste del ved 

hjælp af en spidstang

Sæt den nye slagstift i sømpistolen, og skub den på plads.

Sæt ringen (c) og fjederen (b) på plads.

Sæt forsigtigt dækslet (a) på plads, og skru det fast på gevindet.

d

b

c
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Rengøring og vedligehold

Rengør trykluftværktøjet med en hårdt opvredet klud efter brug, og hold 

altid alle overfl ader fri for snavs.

Kontrollér, at der ikke sidder snavs eller fremmedlegemer i 

sikkerhedsudløseren. 

Hvis trykluftforsyningen ikke blander smøreolie i trykluften, skal 

trykluftværktøjet smøres med olie via værktøjets trykluftstuds (4) efter 

hver 1-2 driftstimer. Kom et par dråber smøreolie i trykluftværktøjets 

trykluftstuds, slut værktøjet til trykluftslangen, og lad værktøjet køre et 

par sekunder for at smøre det. Smør trykluftværktøjet med 4-5 dråber 

smøreolie på samme måde efter brug.

Kontrollér med jævne mellemrum, at samtlige dele af trykluftværktøjet 

(pakninger, magasin, aftrækker etc.) er i god stand, og få dem udskiftet, 

hvis de ikke er.

Miljøoplysninger

Du kan være med til at værne om miljøet! Følg de gældende 

miljøregler: Afl ever gammelt elektrisk udstyr på den 

kommunale genbrugsstation.
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Tekniska specifi kationer

Kapacitet:  100 st

Spikstorlek:  10-50 mm, Ø 1,05×1,25 mm

Klammerstorlek:  16-40 mm, Ø 1,05×1,25 mm

Drifttryck:  4-8 bar (60-115 psi)

Max-tryck:  8,3 bar (120 psi)

Tryckluftsförbrukning:  1,6 l per utskjuten spik

Luftintag:  1/4“

Vibration:  11,6 m/s2

Ljudtryck:  82 dB(A)

Ljudeffekt:  95 dB(A)

Inklusive:

1 000 spikar och 500 klammer

1 st oljekanna

2 st nycklar

Spikpistolens delar

1. Luftutlopp

2. Avtryckare

3. Handtag

4. Tryckluftsanslutning

5. Utlösare till magasin

6. Magasin

7. Säkerhetsutlösare
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Säkerhetsföreskrifter

Allmänt

Spikpistoler får endast användas av personer över 18 år.

Använd alltid rätt typ av spik eller klammer till spikpistolen.

Använd aldrig tryckluftsverktyg på platser där det föreligger brand- eller 

explosionsfara.

Tryckluftsförsörjning

Kompressorer och tryckluftsverktyg kan vara farliga om de används 

felaktigt. Följ alltid samtliga föreskrifter för tryckluftsförsörjningen 

(kompressorn)!

Var särskilt noggrann med att dränera tryckbehållaren på vatten och att 

rengöra fi ltret i tryckluftsslangen.

Vatten och förorenande ämnen i tryckluften kan skada tryckluftsverktyget.

Tryckluftsslangen får inte komma i kontakt med vassa kanter, värme och 

olja.

För högt lufttryck sliter snabbare på tryckluftsverktyget och kan ge 

upphov till farliga situationer. Anslut aldrig tryckluftsverktyget till en 

tryckluftsförsörjning med ett tryck på 120 psi eller mer.

Kontrollera före användning att tryckluftsförsörjningen och samtliga 

slangar, kopplingar, nipplar och adaptrar är i gott skick och levererar 

ren, torr tryckluft med korrekt tryck och utan läckage. Använd ALDRIG 

tryckluftsförsörjningen och tryckluftsverktyget i onödan! Använd aldrig 

något annat högtrycksmedium, som t.ex. syre eller acetylen.

Tryckluftssystemet bör vara utrustat med en smörjenhet.
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Innan användning

Stäng alltid tryckluftsförsörjningen innan du monterar eller byter 

tryckluftsverktyg eller tillbehör. 

Kontrollera att tryckluftsverktyget inte är aktiverat innan det ansluts till 

tryckluftsslangen.

Användning

Använd alltid munskydd och skyddsglasögon när tryckluftsverktyget 

används i en dammig omgivning, eftersom tryckluftsverktyget kan få 

damm att virvla upp. 

Vid användning av tryckluftsverktyg kan ljudnivån överstiga 85 dB(A). Om 

så är fallet ska hörselskydd användas.

Håll alltid ordentligt i tryckluftsverktyget vid användning, så inga plötsliga 

rörelser i verktyget får dig att tappa det.

Rikta aldrig spikpistolen mot dig själv eller andra. 

Tryck ALDRIG in säkerhetsutlösaren när spikpistolen inte ligger an mot ett 

arbetsstycke! Om spikpistolen avfyrar spik eller klammer ut i luften kan 

det innebära risk för personskador eller materiella skador.

Kontrollera om det fi nns dolda ledningar, rör eller liknande i de 

arbetsstycken som ska spikas eller klamras i, så att de inte skadas av 

spiken eller klammern.

Använd inte spikpistolen nära kanten av arbetsstycket, eftersom spiken 

eller klammern kan träffa utanför och fl yga/rikoschettera fritt. Använd inte 

spikpistolen till att slå i spik ovanpå andra spikar!

Var alltid uppmärksam på var tryckluftsslangen är. Plötsliga 

tryckförändringar i slangen kan få den att röra sig eller slå omkull personer 

eller föremål, vilket kan orsaka person- eller materialskada. Se dessutom 

till att slangen inte ligger så att man kan snubbla över den. 

Lyft eller bär aldrig tryckluftsverktyget i slangen. Fatta alltid i själva 

verktyget.

Ta loss tryckluftsverktyget från tryckluftsslangen när det inte används.
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Anslutning

a. Tryckluftsverktyg

b. Anslutning

c. Snabbkoppling

d. Tryckluftsslang

e. Anslutning

f. Snabbkoppling

g. Smörjenhet

h. Regulator

i. Filter

j. Backventil

k. Kompressor

Isättning av spik eller klammer

Kontrollera att spikpistolen inte är ansluten till tryckluftsystemet.

Tryck in utlösaren till magasinet (5) och öppna magasinet (6).

Sätt i önskade spikar eller klamrar i magasinet. Spetsarna ska peka nedåt 

och spikarna/klamrarna ska skjutas framåt av frammataren. 

Stäng magasinet. Kontrollera att det klickar på plats och inte kan skjutas åt 

sidan utan att utlösaren trycks ned.

Inställning av djup

Anslut spikpistolen till tryckluftsystemet och kontrollera att 

matningstrycket är korrekt.

Använd regulatorn på tryckluftförsörjningen (h) för att justera hur långt 

spikarna eller klamrarna ska slås in i arbetsstycket.

Testa djupet på en bit spillträ innan du använder spikpistolen på själva 

arbetsstycket.
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Användning

Sätt i önskad spik eller klammer och ställ in djupet enligt beskrivningen 

ovan.

Ta tag om handtaget (3), lägg an spikpistolen mot arbetsstycket så att 

säkerhetsutlösaren (7) trycks in och tryck in avtryckaren (2) för att avfyra 

en spik eller klammer. Släpp avtryckaren igen. Belasta inte spikpistolen för 

hårt. Montera loss spikpistolen från tryckluftsslangen efter användning.

Byte av slagstift

Koppla loss 

tryckluftsanslutningen.

Håll spikpistolen lodrätt med 

säkerhetsutlösaren vänd 

nedåt. 

Avlägsna locket (a) vid 

luftutsläppet. 

a

a
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Avlägsna fjädern (b) och 

ringen (c). 

Ta tag om slagstiftet (d) med 

en tång och dra upp det.

Om slagstiftet brutits kan 

den innersta delen avlägsnas 

med en spetstång

Montera ett nytt slagstift och pressa ner det på plats.

Sätt tillbaka ringen (c) och fjädern (b).

Se till att gängan på locket (a) passar in ordentligt och skruva det på plats.

b

c

d
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Rengöring och underhåll
Rengör tryckluftsverktyget med en hårt urvriden trasa efter användning 

och håll alltid ytorna fria från smuts.

Kontrollera att det inte sitter smuts eller främmande föremål i 

säkerhetsutlösaren. 

Om tryckluftsförsörjningen inte blandar smörjolja i tryckluften ska 

tryckluftsverktyget smörjas med olja via verktygets tryckluftsanslutning (4) 

var 1-2 driftstimme. Droppa ett par droppar smörjolja i tryckluftsverktygets 

tryckluftsanslutning, anslut tryckluftsverktyget till tryckluftsslangen 

och låt verktyget köra ett par sekunder för att smörja det. Smörj 

tryckluftsverktyget med 4-5 droppar smörjolja på samma sätt efter 

användning.

Kontrollera med jämna mellanrum att tryckluftsverktygets samtliga delar 

(packningar, magasin, avtryckare, m.m.) är i gott skick och byt ut dem om 

de inte är det.

Miljöupplysningar

Du kan hjälpa till att skydda miljön! Följ gällande miljöregler: 

Lämna in elektrisk utrustning som slutat fungera till lämplig 

återvinningsstation.



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 2013 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 2013 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37510 (LT65901)

Arbejdstryk 4-8 bar

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Sømpistol

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Spikpistol

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
98/37/EF:   Maskindirektivet med ændringsdirektiver.

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
98/37/EEC:    Maskindirektivet med tillägg och rättelser.

STANDARDER - NORMER

        EN 792-13:2000+A1:2008

HP Schou A/S  -  KOLDING -   19 / 04 / 2013
Business Unit Manager

Stefan Schou



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


