
Návod k obsluze pneumatických kleští “HORNET Pneu“ pro vázací pásky

Přizpůsobitelná čelist
pro pásky do šířky 4,83 mm
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OBSLUHA KLEŠTÍ

1) Povytáhněte a otočte regulátor síly utažení na příslušné číslo 1-3 pro kabelové vázací pásky šířky 2,5mm; 3-6 pro pásky šířky 3,6mm;           
    a 6-8 pro kabelové vázací pásky šířky 4,5mm.

2) Ručně:
    (a) obtáhněte vázací pásek okolo kabelového svazku.
    (b) protáhněte špičku pásku hlavičkou a mírně přitáhněte pásek.

3) Nastavte špičku nástroje proti trčící části pásku a pak tento pásek zasuňte do drážky kleští tak, aby se špička kleští opírala o hlavičku      
    kabelového vázacího pásku

4) Stlačujte a uvolňujte opakovaně spoušť pneumatických kleští.  Nástroj utáhne pásek na nastavený stupeň utažení a pak automaticky      
    odstřihne přebytečnou část pásku. Odstřižená část bude odhozena na stranu.

NASTAVENÍ STUPNĚ UTAŽENÍ – pokud je pásek po odstřižení příliš volný, přestavte regulátor síly utažení na vyšší hodnotu. Pokud se 
pásek natáhne nebo praskne, nastavte regulátor síly utažení na nižší hodnotu.

NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí pro jiné účely, než pro které bylo navrženo jako je např. stříhání napínacích drátů nebo jiných materiálů.

Doporučená nastavení síly stažení pásků

Stupeň utažení Klasifikace pásků Max. šířka (mm) Max. tloušťka (mm)

1 - 3 COLIBRI, MINIATURE 2,54 0,10

3 - 6 INTERMEDIATE 3,71 0,15

6 - 8 STANDARD 4,83 0,19

číslo návodu: ins_3028_HRN_P

POPIS KLEŠTÍ

PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ K PŘÍVODU STLAČENÉHO VZDUCHU
  Pro připojení pneumatických kleští je předepsáno použití redukčního ventilu s filtrem pro zabránění poškození nářadí neregulovatelným  

        tlakem a znečištěným vzduchem. 
  Přívod vzduchu musí být regulován tak, aby nepřesáhl maximální provozní tlak 100 PSI (758 kPa). 
  Dodržujte předepsaný postup sestavení redukčního ventilu s filtrem a přívodní vzduchové hadice:

        UPOZORNĚNÍ:
  Redukční ventil s filtrem musí být připojen mezi pneumatické kleště a zdroj stlačeného vzduchu.
  Vypněte zdroj stlačeného vzduchu před připojením kleští.
  Vstupní stlačený vzduch by měl být filtrován a nastaven na tlak 90 – 100 PSI (620 – 689 kPa). Nedodržení těchto podmínek z důvodu  

        nesprávného připojení může být nebezpečné a může způsobit zranění nebo poškození pneumatického nářadí.

1) Připojte redukční ventil s filtrem ke zdroji stlačeného vzduchu.
2) Připojte vzduchovou hadici s vnitřním průměrem 1/4“ (6.4mm) k redukčnímu ventilu s filtrem. Použijte vždy jen tak dlouhou hadici jak je  
    nezbytně nutné jelikož nadměrně dlouhá hadice může negativně ovlivnit funkci pneumatického nástroje.
3) Připojte vzduchovou hadici k pneumatickým kleštím pomocí vhodné rychlospojky 1/8“ NPT (vzduchový vstup pneumatických kleští je      
    osazen vnitřním závitem 1/8“ NPT).
4) Zapněte zdroj stlačeného vzduchu. Pomocí redukčního ventilu nastavte pracovní tlak tak, aby manometr ukazoval požadovanou hodnotu  
    v rozmezí 90 PSI – 100 PSI (620 kPa – 689 kPa).
5) Před použitím nástroje překontrolujte těsnost celého vzduchového vedení při pracovním tlaku.
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