DATA B L A D

Tjekliste til Paslode gaspistoler
1. Blinker lampen ved håndtaget

•

Hvis lampen ikke blinker eller lyser rødt så SKIFT til opladet batteri (blinker lampen
stadig ikke efter batteriskift, skal værktøjet til reparation).

•

Hvis lampen blinker grønt, er batteriet OK.

2. Tjek gaspatronen

•
•
•
•

Kontrollér at det er Paslode gaspatron, hvis ikke, garanterer vi ikke for funktion.
Tjek udløbsdato under bunden af gaspatronen.
Tjek om gaspatronen er tom. Det gøres ved, at man lader gaspatronen falde
ca. 30-50 cm ned på et hårdt underlag, hvis gaspatronen hopper op igen, er den tom.
VIGTIGT, hvis man står med en Paslode Impulse IM 200, så SKAL det være en kort
gaspatron med gul ventil, der skal bruges.

3. Tjek om slagstiften er returneret

•

Hvis ikke, skubbes den forsigtigt retur ved hjælp af en skruetrækker.

4. Tjek om blæseren kører, når man trykker næsen i bund

•

Hvis ikke, skal værktøjet til reparation.

5. Lyt om der kommer en gnist

•
•

HUSK AT TAGE GASPATRONEN UD AF VÆRKTØJET FØRST.
Læg øret ned til toppen af pistolen, tryk næsen i bund og aftrækkeren ind, så skal man
gerne kunne høre en gnist. Kan du ikke høre en gnist, skal værktøjet til reparation.

Note til Paslode Impulse IM 100i, IM 90i og PPN 50i
Skyder værktøjet ikke altid søm ud (tomskud), skyldes det, at værktøjet ikke skydes med
den rigtige cyklus. Følg disse 4 step:

•
•
•
•

Næsen i bund.
Tryk på aftrækkeren og HOLD DEN INDE.
Løft næsen.
Slip aftrækkeren.

Følges disse 4 step garanterer Paslode at ovennævnte værktøjer kan skyde 2-3 søm
i sekundet.
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•

Kun ved brug af FULDHOVEDET Paslode søm garanteres fuld funktion - herunder
IDRIVNING.

ITW BYG
ITW Construction
Products ApS
Gl. Banegårdsvej 25
DK 5500 Middelfart
CVR nr. 14 39 50 16
T +45 6341 1113
F +45 6341 1193
post@itwbyg.dk
www.itwbyg.dk

