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Slagstyrke justering:

- Drej justeringsskruen med uret for at forhøje slagstyrken.
- Drej justeringsskruen imod uret for at mindske slagstyrken.
- Den bedste måde at indstille slagstyrken på er ved test i et stykke 
ekstra materiale af samme type.

- Tryk fjeder stemplet indad, og pres den lidt ned. Nu kan fjedren 
trækkes ud af pistolen (fig. A og B).

- Isæt klammer i magasinet (fig. C).
- Sæt fjeder stempel på plads igen (fig. D).

Man kan justere slagstyrken på pistolen ved at dreje på 
justeringsskruen (7) på toppen (fig. G):

 ADVARSEL: Skru aldrig justeringsskruen (7) helt ud

Før brug.

Isætning af klammer:

 Brug kun klammer der stemmer overens med pistolens specifikationer. 

Læs vejledningen før brug

Anvend beskyttelsesbriller

Skyd ikke efter personer eller dyr

Skyder kun stifter og klammer hvis 
pistolen holdes imod emnet.
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1. Håndtag
2. Håndtagslås
3. Fjeder stempel.
4. Magasin (internt)
5. Magasin skuffe.
6. Klamme åbning
7. Slagstyrke justering
8. 1500 x 8 mm & 1500 x 6 mm klammer

Beskrivelse:



Anvendelse:
Nogle af de opgaver, som pistolen er egnet til, er:
- Fastgøre betræk på stolesæder.
- Montere lærred på billedrammer.
- Fastgøre plastfolie og dampspær.
- Fastgøre dekorations emner.

Fremstillet I P.R.C.
EU importør: NFT ApS, 7100 Vejle, DK

Brug.

Hæftning:

- Tryk klamme åbningen (6) ned imod det sted hvor du vil hæfte.
- Hvis nødvendigt kan der justeres på slagstyrken så den passer 

til materiale og klamme model.
- Tryk håndtag (1) i bund.

Lås håndtaget (1) fast med låsen (2) efter arbejdet er udført, 
for sikker opbevaring og transport.

 HUSK, at tømme magasinet (4) før håndtaget låses.

Fjernelse af fastklemte klammer:
- Fjern fjeder stempel (3) (se afsnittet "isætning af klammer") og 

vend pistolen.
- Tag fat i magasin skuffen (5) på sidevingerne og træk den ud af  

pistolen (fig. E og F).
- Fjern fastklemte klammer, evt. ved hjælp af en tang.
- Luk magasin skuffen (5) igen ved at trykke sidevingerne tilbage  

op imod pistolen indtil skuffen låses fast.




