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Návod k obsluze a záruční podmínky 

 

Ruční sponkovačky řady Z3 
 

Nabíjení spon: 1 Držte nástroj vzhůru nohama, stiskněte úchyt na konci zásobníku a vysuňte zásobník až na konec 2 . 
Vložte sponky, ujistěte se, že jsou umístěny ostrou hranou směrem nahoru. Hřebíky nebo pinky nabíjejte podobně na 

levou stranu zásobníku. Zavřete zásobník tak, že tlačte až do konce a ujistěte se, že uvolněný úchyt kliknul zpět na své 

místo. 

Zamknutí rukojeti: Vytáhněte držadlo směrem zpět 3, zmáčkněte volně rukojeť směrem k tělu sponkovačky 4, 

posuňte tlačítko zámku tak, aby držela rukojeť na místě. K uvolnění zámku, držte rukojeť dolů a uvolněte tlačítko 

zámku. 

 

Varování / Upozornění; 
• Sponkujte pouze pokud je sponkovačka na místě pro upevnění na požadované materiály. 

• NIKDY nestřílejte sponky do vzduchu - to může mít za následek vážné zranění.  

• Provozovatel a osoby v okolí nástroje by měl nosit schválené ochranné brýle 

• Používejte pouze doporučené sponky 

• Udržujte svůj pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. 

• Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

• Při sponkování kabeláže nemějte kabeláž pod napětím 

• Ideální pro Řemesla i Hobby: čalounění, přibíjení krytin, koberců, izolace, tkanin a rolet, obložení, plakátů, 

displejů, a mnoho dalších . 

 

Z3-CT45, Z3CT-60: navržen a schválen pro instalace kabeláže nízkého napětí, telekomunikací a kabeláže EZS, EPS 

apod.  

 

Spony, pinky a hřebíčky určené k použití: 
Z3-140 a Z3-40L:   345/06, 345/08, 345/10, 345/12 

Z3-53, Z3-53L, Z3-53T, Z3-4in1: 530/04, 530/06, 530/08, 530/10, 530/12, 530/14 

Z3-13, Z3-13L:    581/06, 581/08 

Pro všechny výše uvededé typy: 

     Hřebíčky: 12/10, 12/15 

     Pinky 10/15 

Z3-CT60, Z3-4in1, kombi tacker: 502/10, 502/12, 502/14 

 

Seřízení dorazu hrany: Pomocí přiloženého dorazu zafixujte doraz nástroje k hraně, jednoduše otevřete západku 

(obr. 5 a 6) a posuňte nahoru nebo dolů na požadované místo, kolmo k drážce (obr. 7) zajistěte ji v této poloze. 

Poznámka: Modely Z3-4in1,Z3-CT60 a Z3-CT45 nejsou dodávány s dorazem hrany. 

 

Nastavení síly úderu (obr. 8) 
Při přibíjení spon / hřebíků délky 4mm-8mm, přepněte na '-' 

Při přibíjení spon / hřebíků délky více než 10 mm, přepněte na '+' 

 

Poradenství a technická podpora 
Co dělat, pokud máte problém s nástrojem Tacwise? Pošlete E-mail na obchod@conmetron.cz nebo zavolejte 

00420/474770411 a budete spojeni s jedním z našich pracovníků z vysoce vyškoleného týmu, který je k dispozici od 

pondělí do pátku 9 - 15:30 a mohou pomoci s řadou otázek. Nebo kontaktujte výhradního distributora (viz. níže) 

 

Poradce při potížích 
Postupujte podle následujících pokynů, pokud váš nástroj vypadá, že správně nefunguje. Pokud to problém nevyřeší, 

kontaktujte nás prosím dle kontaktních informací uvedených v '“Poradenství a technická podpora“. 

 

Zaseknuti sponek v nářadí 

• Používejte doporučené spony určené pro nástroj.  

• Používejte jen na vhodný materiál a vhodné délky spon 

• Vyčistěte ústí.  

• Vyčistěte zásobník.   

 

Nástroj nestřílí spony 
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• Vložte spojovače do zásobníku.  

• Používejte jen typy spon určené pro nástroj.  

• Vyčistěte ústí.  

• Vyčistěte zásobník 

 

Nástroj nezatluče sponu úplně 

• Zvolte vhodný materiál nebo délku spony.  

• Materiál může být příliš tvrdý, aby delší sponka byla zcela zatlačena.  

• Může být také nezbytné na nástroj více přitlačit 

 

Záruka 
Všechny Tacwise nářadí jsou pečlivě kontrolovány, testovány a podléhají přísným kontrolám kvality. Tacwise proto 

nabízí následující záruky pro elektrické nářadí Tacwise. Vaše právo reklamace na základě prodejní smlouvy s 

prodejcem, včetně vašich zákonných práv, nejsou touto zárukou dotčeny. 

 

Jednoletá Standardní záruka 
Pokud je vaše ruční sešívačka Tacwise vadná v důsledku vadného materiálu nebo provedení do 12 měsíců od data 

zakoupení, garantujeme opravit  nahradit, podle našeho uvážení, nástroj zdarma. 

 

Tato záruka se nevztahuje na:  
• Nástroje, kde byly provedeny neoprávněné změny nebo doplňky.  

• závady způsobené nevhodným  použitím příslušenství, komponentů nebo náhradních dílů jiných než 

schválených Tacwise příslušenství nebo jejich částí.  

• Součásti, které jsou předmětem fyzického opotřebení způsobené používáním v souladu s naším návodem k 

použití.  

• Závady na nástroj způsobené nesprávným použitím, abnormálními podmínkami životního prostředí nebo 

nevhodné provozní podmínky, použitím v nesouladu s našim návodem k obsluze nebo nedostatečným 

servisem nebo údržbou.  

 

Doklad o koupi musí být předložen s originál stvrzenkou. 

  


