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ADVERTENCIA

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia dotyczące tego narzędzia.
Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do poważnych obrażeń.
Zachować te instrukcje wraz z narzędziem do wykorzystania w przyszłości.
Bitte lesen Sie sich die Anweisungen und Warnungen für dieses Werkzeug vor der Verwendung
sorgfältig durch. Anderenfalls könnte dies zu schweren Verletzungen führen.
Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen mit dem Werkzeug zusammen auf.
Lea detenidamente las instrucciones y advertencias de esta herramienta antes de usarla. De lo
contrario, pueden producirse lesiones corporales graves.
Conserve estas instrucciones junto con la herramienta para futuras consultas.
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POLSKI
UNIKAĆ RYZYKA WYBUCHU
Przed użyciem narzędzia przeczytać i zapoznać
się z poniższymi instrukcjami. Niezastosowanie
się do tego może spowodować ŚMIERĆ lub
POWAŻNE OBRAŻENIA.
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Objaśnienia symboli zaznaczonych na narzędziu.
Przed użyciem narzędzia należy przeczytać i
zapoznać się z etykietami narzędzia, instrukcją
bezpieczeństwa i instrukcją obsługi.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować
poważne obrażenia.
Zachować te instrukcje wraz z narzędziem do
wykorzystania w przyszłości.
Dodatkowe kopie tej instrukcji obsługi i etykiet
narzędzi są dostępne online. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z
producentem na stronie internetowej.
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Ogólne zasady bezpieczeństwa
1

Trzymać palce z dala od spustu, gdy nie używa się narzędzia i
gdy przechodzi się z jednej pozycji roboczej do drugiej.
2 Trzymać wszystkie części ciała, takie jak dłonie i nogi itp., z dala
od kierunku wbijania gwoździ i upewnić się, że element mocujący
nie doprowadzi do niebezpiecznego kontaktu przedmiotu
roboczego z częściami ciała.
3 Przeczytać i zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa przed
podłączaniem, odłączaniem, ładowaniem, obsługą, konserwacją,
wymianą akcesoriów lub pracą w pobliżu narzędzia.
Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne
obrażenia ciała.
4 Podczas pracy umieścić prawidłowo wylot gwoździ narzędzia na
powierzchni roboczej. Nieprawidłowe ustawienie wylotu gwoździ
może spowodować, że elementy mocujące wystrzelą z
powierzchni roboczej, co może być bardzo niebezpieczne.
5 Chwycić narzędzie mocno i przygotować się na odrzut.
6 Jedynie wykwalifikowani technicznie operatorzy powinni używać
tego narzędzia.
7 Nie modyfikować narzędzia. Modyfikacje mogą zmniejszyć
skuteczność środków bezpieczeństwa i zwiększyć ryzyko dla
operatora i / lub osoby postronnej.
8 Podczas obsługi narzędzia przeznaczonego do użytku na
twardych powierzchniach, takich jak stal i beton, należy
zastosować dodatkową siłę docisku wymaganą do obsługi
narzędzia i zapobiegania poślizgnięciu.
9 Nie używać narzędzia, jeśli zostało uszkodzone lub nie działa
prawidłowo. Oznaczyć i odłożyć takie narzędzie, aby zapobiec
użyciu.
10 Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z elementami
mocującymi, szczególnie podczas załadunku i rozładunku,
ponieważ elementy mocujące mają ostre końcówki, które mogą
spowodować obrażenia.
a Zawsze sprawdzać narzędzie przed użyciem pod kątem
pękniętych, źle połączonych lub zużytych części.
b Nie sięgać narzędziem zbyt daleko. Używać tylko w
bezpiecznym miejscu pracy. Przez cały czas utrzymywać
równowagę ciała.
c Pilnować, aby osoby postronne i dzieci trzymały się z daleka
(podczas pracy w obszarze, w którym istnieje
prawdopodobieństwo przemieszczania się ludzi). Wyraźnie
zaznaczyć swój obszar roboczy.
d Nigdy nie celować narzędziem w siebie ani w inne osoby.
Nieumyślne wystrzelenie gwoździa może spowodować poważny
wypadek. Upewnić się, że wylot nie jest skierowany w stronę
ludzi podczas podłączania i odłączania węża, ładowania i
rozładowywania elementów mocujących lub podobnych operacji.
e Nie umieszczać palca na spuście podczas podnoszenia
narzędzia, przemieszczania się między obszarami roboczymi i
pozycjami lub podczas chodzenia, ponieważ palec spoczywający
na spuście może doprowadzić do niezamierzonego działania.
f
Nosić tylko takie rękawice, które zapewniają odpowiednią
czułość dotyku i bezpieczną kontrolę spustu i wszelkich innych
urządzeń regulacyjnych.
g Gdy narzędzie nie jest używane, odłączyć je od zasilania, zdjąć
elementy mocujące i umieścić je w bezpiecznym miejscu.
h Zawsze należy zapoznać się z instrukcją konserwacji narzędzia,
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu właściwej
konserwacji. Tylko wykwalifikowany personel może naprawiać
narzędzie przy użyciu części dostarczonych lub zalecanych
przez Celo lub części o równoważnych parametrach.

Operatorzy i inne osoby w miejscu pracy
powinny nosić odporne na uderzenia okulary
ochronne z osłonami bocznymi.
Niebezpieczeństwo dla oczu istnieje zawsze z
powodu możliwości wydmuchiwania pyłu przez
wylatujące powietrze lub wyrzucenia elementów
mocujących z powodu niewłaściwego
obchodzenia się z narzędziem.
Sprzęt do ochrony oczu musi być zgodny z
wymaganiami American National Standards
Institute, ANSI Z87.1 (Dyrektywa Rady
89/686/EWG z 21 grudnia 1989 r.).
Pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby
operator narzędzia i cały personel w miejscu
pracy używał sprzętu ochrony oczu.
Ponieważ przy pracy występuje wysoki poziom
hałasu, który może prowadzić do uszkodzenia
słuchu, pracodawca i użytkownik powinni
upewnić się, że operator ma zapewnioną
niezbędną ochronę słuchu i korzysta z niej w
miejscu pracy.
PRACODAWCY, WŁAŚCICIELE NARZĘDZI I OPERATORZY
NARZĘDZI PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
BEZPIECZNE UŻYWANIE TEGO NARZĘDZIA I
PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI ORAZ
UWZGLĘDNIANIE OSTRZEŻEŃ.

Pracodawcy, właściciele narzędzi i operatorzy
narzędzi muszą:
1 upewnić się, że instrukcje obsługi / bezpieczeństwa narzędzia,
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Używać wyłącznie zatwierdzonego źródła zasilania. Nigdy
nie używać reaktywnych gazów o wysokim ciśnieniu lub
palnych (np. tlenu, dwutlenku węgla, acetylenu, gazów
łatwopalnych itp.) jako źródła zasilania.
Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy,
gazów lub łatwopalnego pyłu.

ostrzeżenia i etykiety są dostępne dla wszystkich operatorów
narzędzi i użytkowników. Nie używać narzędzia z brakującą lub
uszkodzoną etykietą ostrzegawczą;
wybrać z dostępnych opcji odpowiedni system uruchamiania
(spust), biorąc pod uwagę zastosowania robocze narzędzia.
Należy skontaktować się z autoryzowanymi dystrybutorami Celo,
aby uzyskać informacje na temat opcji systemów uruchamiania;
przeszkolić operatorów i użytkowników narzędzi w zakresie
bezpiecznego korzystania z narzędzia, jak opisano w instrukcjach
obsługi / bezpieczeństwa narzędzia, ostrzeżeniach i etykietach;
zezwolić na używanie narzędzia tylko tym osobom, które
przeczytały i zapoznały się z instrukcją obsługi / instrukcją
bezpieczeństwa, ostrzeżeniami i etykietami.
zezwolić na używanie narzędzia tylko wtedy, gdy operator
narzędzia i cały pozostały personel w miejscu pracy ma na sobie
odpowiedni sprzęt ochrony oczu, a gdy jest to wymagane, inny
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak sprzęt ochrony
głowy, słuchu i stóp. Należy podać informacje o bezpiecznym
czasie użytkowania i odpowiednich pozycjach roboczych.
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Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić narzędzie, aby potwierdzić:
zastosowanie właściwego źródła zasilania - patrz instrukcja
obsługi Celo,
• sprawność narzędzia,
• jaki system uruchamiania znajduje się na narzędziu i jak działa
• brak przesunięcia lub złączenia ruchomych części,
• wszystkie warunki niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego
działania narzędzia,
• dobre dokręcenie i poprawne zainstalowanie wszystkich śrub i
gwoździ przed uruchomieniem narzędzia. Luźne lub
nieprawidłowo zainstalowane śruby lub gwoździe mogą
powodować wypadki i uszkodzenie narzędzia podczas jego
uruchamiania,
• częste kontrole działania końcówki głowicy. Nie używać
narzędzia, które nie działa prawidłowo, ponieważ może to
spowodować przypadkowe wybicie elementu mocującego. Nie
zakłócać prawidłowego działania końcówki głowicy.
j
Nie należy usuwać, manipulować ani w inny sposób powodować, aby
elementy sterujące pracą narzędzia przestały działać (np. spust,
końcówka głowicy)
k Nie używać narzędzia, jeśli jakakolwiek część związana z elementami
sterującymi obsługującymi narzędzie (np. spust, końcówka głowicy)
nie działa, została odłączona, wymieniona lub nie działa prawidłowo.
l
Zawsze zakładać, że narzędzie ma założone elementy mocujące. Nie
uruchamiać narzędzia, chyba że mocno przylega do przedmiotu
roboczego.
m Zawsze zakładać, że narzędzie jest włączone.
n Używać narzędzia tylko w celu przewidzianym w instrukcji.
o Podczas pracy z narzędziami zachować czujność, skupić się na
swojej pracy i kierować się zdrowym rozsądkiem.
p Nie używać narzędzia w razie zmęczenia operatora, pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub leków.
q Nie należy umieszczać elementów mocujących na innych
elementach mocujących. Może to spowodować ugięcie
elementów mocujących, co może spowodować obrażenia.
r
Po wbiciu elementu mocującego narzędzie może odskoczyć („odrzut”),
powodując odejście od powierzchni roboczej. Aby zmniejszyć ryzyko
obrażeń, zawsze brać pod uwagę odrzut:
• zawsze zachowując kontrolę nad narzędziem.
• umożliwiając odrzutowi odsunięcie narzędzia od powierzchni
roboczej.
• trzymając części ciała z dala od narzędzia.
s Podczas pracy w pobliżu krawędzi powierzchni roboczej lub pod
ostrymi kątami należy zachować ostrożność, aby zminimalizować
odpryskiwanie, rozłupywanie lub rykoszet elementów mocujących,
które mogą spowodować obrażenia.
t
Nie napełniać narzędzia za pomocą elementów mocujących, gdy
którykolwiek z elementów obsługowych (np. spust, końcówka głowicy)
jest włączony.
u Podczas mocowania dachów lub podobnej pochyłej powierzchni
zacząć mocowanie w dolnej części i stopniowo się wspinać.
Mocowanie w inny sposób jest niebezpieczne, ponieważ można stracić
grunt pod nogami.
Nigdy nie uruchamiać narzędzia na otwartej przestrzeni. Pozwoli to
uniknąć zagrożenia spowodowanego przypadkowo wyrzucanymi
elementami mocującymi i nadmiernym obciążeniem narzędzia.
v Nie używać narzędzia jako młotka.
w Narzędzia można używać wyłącznie do celu, do którego zostało
zaprojektowane.
x Przechowywać narzędzie w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci,
gdy nie jest używane.
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Zagrożenia podczas użytkowania
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Podczas korzystania z narzędzia przez dłuższy czas operator
może odczuwać dyskomfort w dłoniach, ramionach, szyi lub
innych częściach ciała.
Podczas korzystania z narzędzia operator powinien przyjąć
odpowiednią, ale ergonomiczną postawę. Należy utrzymywać
stabilną postawę i unikać niewygodnych lub niezrównoważonych
pozycji.
Jeśli operator odczuwa takie objawy, jak uporczywy lub
powtarzający się dyskomfort, ból, pulsowanie, ból, mrowienie,
drętwienie, pieczenie lub sztywność, nie należy ignorować tych
znaków ostrzegawczych. Należy skonsultować się z
wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia w sprawie tego
typu dolegliwości.
Każda ocena ryzyka powinna koncentrować się na
zaburzeniach układu mięśniowo-kostnego i opiera się przede
wszystkim o założenie, że zmniejszenie zmęczenia podczas
pracy skutecznie niweluje zaburzenia.

Zagrożenia ze strony akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
Należy używać tylko elementów mocujących i akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez Celo lub elementów
mocujących i akcesoriów, które działają tak samo, jak te
zalecane przez Celo.
Zagrożenia w miejscu pracy

1
2
3

Zagrożenia wyrzucanymi gwoździami

2

Trzymać narzędzie prawidłowo: być przygotowanym na
przeciwdziałanie normalnym lub nagłym ruchom, takim jak odrzut.
Utrzymywać zrównoważoną pozycję ciała i stabilne oparcie.
Stosować odpowiednie okulary ochronne oraz zalecane rękawice i
odzież ochronną.
W niektórych środowiskach pracy wymagane będą maski
przeciwpyłowe, ochrona słuchu, kaski, obuwie ochronne lub inny
sprzęt ochrony osobistej. Pracodawcy, właściciele narzędzi i
operatorzy muszą dopilnować stosowania odpowiedniego
wyposażenia ochrony osobistej przez cały personel w określonym
środowisku pracy. UWAGA: Cały osobisty sprzęt ochronny
powinien być zgodny z obowiązującymi normami, takimi jak ANSI
A89.1 dla ochrony głowy i 29 C.F.R. 1926.52 dla ochrony słuchu.
Używać tylko odpowiedniego zasilacza do narzędzia.

Zagrożenia związane z powtarzającymi się ruchami

Przewidywane zagrożenia i ostrzeżenia związane z ogólnym
użytkowaniem narzędzia opisano poniżej. Konkretne ryzyko każdego
użycia należy oceniać indywiualnie.

1

Podczas pracy zanieczyszczenia z przedmiotu roboczego oraz
systemu mocowania / wbijania mogą zostać usunięte. Należy
uważać na te zanieczyszczenia.
Podczas pracy narzędzia zawsze nosić odporną na uderzenia
ochronę oczu z osłonami bocznymi.
Ryzyko dla innych jest oceniane przez operatora.
Upewnić się, że narzędzie jest zawsze bezpiecznie zaczepione
o przedmiot roboczy i nie może się wyślizgnąć.

4

Narzędzie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy:
• Nie jest w użyciu;
• Przeprowadzana jest jakakolwiek konserwacja lub naprawa;
• Usuwane są zacięcia;
• Następuje podnoszenie, opuszczanie lub inne przenoszenie
narzędzia w nowe miejsce;
• Narzędzie znajduje się poza nadzorem lub kontrolą
operatora;
• Dokonywane są korekty;
• Usuwane są elementów mocujące z magazynku; lub
• Następuje wymiana akcesoriów.
Podczas pracy należy uważać, aby elementy mocujące
prawidłowo wnikały w materiał i nie mogły zostać odchylone /
przesunięte w kierunku operatora i / lub osób postronnych.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są głównymi przyczynami
obrażeń w miejscu pracy. Należy uważać na śliskie powierzchnie
spowodowane użyciem narzędzia.
Postępować ostrożnie w nieznanym otoczeniu. Mogą istnieć
ukryte zagrożenia, takie jak instalacja elektryczna lub inne
iunstalacje przepływowe.
Narzędzie nie jest przeznaczone do użytku w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem i nie jest izolowane przed kontaktem z
energią elektryczną.
Zachować szczególną ostrożność podczas wbijania elementów
mocujących w stare ściany lub inne niepewne obszary, aby
zapobiec kontaktowi z ukrytymi przedmiotami lub osobami po
drugiej stronie (np. kablami elektrycznymi, rurami gazowymi.).

Zagrożenia ze strony pyłów i spalin

1
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Jeśli narzędzie jest używane w obszarze, w którym występuje
kurz, może wzbijać jego chmury i powodować zagrożenie.
Ocena ryzyka powinna obejmować pył powstały w wyniku
użycia narzędzia oraz potencjalne wzburzenie istniejącego pyłu.
Skierować wylot powietrza tak, aby zminimalizować wzburzenie
pyłu w otoczeniu nim wypełnionym.
W przypadku zagrożenia pyłem lub spalinami najważniejsze
jest ich kontrolowanie poprzez zmianę kierunku wylotu
powietrza z narzędzia.

9

Zagrożenia spowodowane hałasem
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Narażenie na hałas o wysokim natężeniu bez noszenia osłon
może powodować trwałą, upośledzającą utratę słuchu i inne
problemy, takie jak szum w uszach (dzwonienie, brzęczenie lub
gwizdanie w uszach). Niezbędna jest ocena ryzyka i wdrożenie
odpowiednich kontroli dla tych zagrożeń.
Odpowiednie działania zmniejszające ryzyko mogą polegać na
wygłuszaniu materiałów, aby zapobiec „dzwonieniu” przedmiotów
roboczych.
Należy używać odpowiedniej ochrony słuchu.
Obsługiwać i konserwować narzędzie zgodnie z zaleceniami
instrukcji bezpieczeństwa / instrukcji obsługi, aby zapobiec
niepotrzebnemu wzrostowi poziomu hałasu.

1. Do narzędzia używać baterii określonego przez producenta. Nigdy

2.

3.
4.

Zagrożenia spowodowane wibracjami

1
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Zagrożenia ze strony ładowarki i baterii

5.

Niezbędne są informacje potrzebne do przeprowadzenia oceny
ryzyka tych zagrożeń i wdrożenia odpowiednich środków
zapobiegawczych.
Narażenie na wibracje może spowodować uszkodzenie nerwów
oraz ukrwienia rąk i ramion.
Podczas pracy w niskich temperaturach należy nosić ciepłą
odzież, dbać o to, aby ręce mieć ciepłe i suche.
W razie odczuwania drętwienia, mrowienia, bólu lub bladości
skóry palców lub dłoni, zwrócić się do wykwalifikowanego
pracownika ochrony zdrowia o poradę w sprawie tego typu
dolegliwości.
Obsługiwać i konserwować narzędzie zgodnie z zaleceniami
instrukcji, aby zapobiec niepotrzebnemu wzrostowi natężenia
wibracji.
Trzymać narzędzie lekko, ale bezpiecznie, ponieważ ryzyko
wibracji jest zwykle podwyższone, gdy ścisk dłoni jest
mocniejszy.
Jeśli operator jest narażony na wibracje narzędzia przez długi
czas, mogą grozić mu powtarzające się obrażenia.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzi gazowych

1

Narzędzi gazowych można używać wyłącznie z nabojami
gazowymi wymienionymi w instrukcji obsługi narzędzia.
2 Zachować ostrożność podczas używania narzędzi gazowych,
ponieważ narzędzie może się rozgrzać, co wpływa na
przyczepność i kontrolę.
3 Narzędzia gazowe należy stosować w wentylowanych
pomieszczeniach.
4 W przypadku kontaktu ciekłego gazu palnego ze skórą człowieka
mogą wystąpić obrażenia.
5 Upewnić się, że materiały łatwopalne nie są narażone na
działanie gorących gazów spalinowych.
6 Nie używać narzędzi gazowych w obszarach zagrożonych
wybuchem, ponieważ iskry powstające w narzędziu mogą
spowodować pożar lub wybuch.
7 W przypadku narzędzi gazowych podczas regularnych czynności
roboczych może zostać nastąpić niewielkie uwolnienie gazu.
8 Ostrzeżenia dotyczące nabojów gazowych
1. Obchodzić się ostrożnie z nabojem gazowym i sprawdzić, czy
nie jest uszkodzony. Uszkodzony nabój gazowy może
wybuchnąć i spowodować obrażenia.
2. Przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami wydrukowanymi
na naboju gazowym.
3. Przechowywać nabój gazowy w dobrze wentylowanym miejscu.
4. Nie wystawiać naboju gazowego na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
5. Nie umieszczać naboju gazowego w pojeździe lub bagażniku, w
którym może wzrosnąć temperatura. Może dojść do eksplozji.
Zużyty i pusty nabój gazowy nadal zawiera palny gaz, który
może się rozszerzać i rozsadzić pojemnik.
6. Nabój należy przechowywać w temperaturze nie
przekraczającej 49 °C (120 °F).
7. Nabój gazowy zawiera gaz palny pod ciśnieniem. Jeśli zostanie
wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 49 °C (120 °F),
gaz może wyciec lub wybuchnąć, powodując pożar.
8. Nie wdychać gazu.
9. Nie spalać ani nie poddawać recyklingowi pustego naboju
gazowego.
10. Nigdy nie kierować gazu w stronę ciała człowieka.
11. Nie wyjmować gumowej zatyczki z dolnej części naboju
gazowego, chyba że celem usunięcia odpadu.
12. Nie robić dziur w naboju gazowym, np. wbijając gwóźdź
młotkiem.

14.

15.
16.

nie podłączać urządzenia do źródła zasilania lub innej baterii,
ogniw suchych lub akumulatora samochodowego. Zaniedbanie
tego może spowodować pęknięcie, awarie, przegrzania lub
zapalanie.
Ładować za pomocą określonej przez producenta ładowarki. Jeśli
bateria zostanie naładowana za pomocą innej ładowarki, może nie
zostać odpowiednio naładowana, a także ulec uszkodzeniu,
przegrzaniu lub zapaleniu.
Baterię należy ładować przy określonym napięciu. Nigdy nie
ładować przy napięciu innym niż określone przez producenta.
Zaniedbanie tego może spowodować przegrzanie lub zapalanie.
Do ładowania baterii nie wolno używać transformatora, takiego jak
wzmacniacz, agregat lub źródło prądu stałego. Zaniedbanie tego
powoduje awarię lub przepalenie ładowarki.
Nie ładować baterii w deszczu lub w miejscu narażonym na
zachlapanie wodą lub wilgoć. Jeżeli bateria zostanie naładowana
w stanie mokrym, może spowodować porażenie prądem lub
zwarcie, a w rezultacie pożar w wyniku przepalenia lub zapalania.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Trzymanie jej mokrymi
rękami może spowodować porażenie prądem.
Nie przykrywać używanej ładowarki tkaninami, itp. Nałożenie
osłony może generować ciepło, powodując zapalenie lub pożar.
Nie umieszczać ładowarki w pobliżu ognia.
Nie ładować baterii w pobliżu substancji łatwopalnych.
Ładować baterię w dobrze wentylowanym miejscu, chronionym
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ładowanie
w bezpośrednim świetle słonecznym może doprowadzić do
przegrzania ładowarki, co może doprowadzić do zapalenia lub
pożaru.
Ładować baterię w temperaturze otoczenia od 0 °C (32 °F) do 40
°C (104 °F). Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C (32
°F) lub wyższa niż 40 °C (104 °F), ładowanie jest niedozwolone i
może spowodować pożar.
Nie należy dopuszczać ciał obcych do otworu wentylacyjnego lub
gniazda baterii w ładowarce. Spowodować może to porażenie
prądem lub awarie. Używać w miejscu wolnym od kurzu.
Ostrożnie obchodzić się z kablem zasilającym. Trzymanie
przewodu zasilającego za zasilacz sieciowy w celu przenoszenia
go lub ciągnięcia w celu odłączenia od gniazda wtykowego może
grozić jego uszkodzeniem, co spowoduje przerwanie lub zwarcie.
Uważać również, aby kabel zasilający nie stykał się z ostrymi
przedmiotami, substancjami o wysokiej temperaturze, olejem lub
smarem. Wymienić uszkodzony przewód zasilający na nowy.
Po odłączeniu baterii od obudowy narzędzia należy przykryć go
zaślepką, chyba że zostanie ponownie użyty. Aby zapobiec
zwarciom, zakryć styki nieużywanej baterii (metalowe części)
zaślepką.
Nie zwierać styków (metalowej części) baterii. Jeśli nastąpi
zwarcie, może popłynąć wysoki prąd rozgrzewający baterię,
powodując poparzenie lub uszkodzenie.
Nie wrzucać baterii do ognia. Zaniedbanie tego może
spowodować wybuch.

10 Podłączając baterię do narzędzia, należy przestrzegać następujących

a
b

zasad, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
• Nie kłaść palca na spuście.
• Nie dociskać końcówki głowicy do przedmiotu.
• Nie kłaść palca ani dłoni w pobliżu wylotu.
• Podłączyć tylko baterię i sprawdzić czy słychać dźwięk pracy.
* Po podłączeniu baterii i dociśnięciu końcówki głowicy do podłogi
itd. uruchomi się wentylator narzędzia, ale nie jest to czymś
nienaturalnym.
• Sprawdzić, czy urządzenie się nie nagrzewa, czy nie ma
nietypowego zapachu lub dźwięku. Jeśli narzędzie jest włączone i
wytwarza ciepło, wydziela nietypowy zapach lub dźwięk, oznacza to
awarię. Użycie narzędzia w takim stanie powoduje zagrożenie. W
przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy
skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Celo.
Odłączyć ładowarkę, gdy nie jest używana.
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie umieszczać narzędzia w
pojeździe lub bagażniku w miejscach, w których temperatura może

wzrosnąć, ponieważ może ono eksplodować.

c
d

3

Trzymać narzędzie z dala od ognia.
Używać narzędzia w temperaturze od -10 °C (14 °F) do 40 °C (104 °F),
ponieważ w przeciwnym razie obudowa narzędzia może zostać
uszkodzona, zapalić się lub wybuchnąć. -10 °C (14 °F) lub niżej:
obudowa narzędzia może zostać uszkodzona. 40 °C (104 °F) lub
więcej: nabój gazowy może zostać uszkodzony, powodując zapłon lub
wybuch.

e
f

g

Nie używać narzędzia w deszczu lub w bardzo wilgotnym
miejscu. Może to spowodować awarię.
Zwracać uwagę na wysoką temperaturę narzędzia. Jeśli
narzędzie będzie długo używane, końcówka głowicy i sama
głowica rozgrzeją się. Zachować ostrożność, aby się nie
poparzyć.
Zawsze wyjmować nabój gazowy i baterię z narzędzia i
opróżniać magazynek, gdy praca została zakończona lub
zawieszona, gdy urządzenie zostaje pozostawione bez
nadzoru, jest przenoszone do innego obszaru roboczego,
regulowane, demontowane lub naprawiane oraz podczas
czyszczenia zakleszczonego elementu mocującego.

PRZECHOWYWANIE
1 Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
nałożyć cienką warstwę smaru na części stalowe, aby
uniknąć rdzy.
2 Nie przechowywać narzędzia w chłodnym otoczeniu.
Przechowywać narzędzie w ciepłym miejscu.
3 Nieużywane narzędzie należy przechowywać w ciepłym i
suchym miejscu.
4 Chronić przed dziećmi.
5 Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć nabój
gazowy i akumulator, wyjąć elementy mocujące i
przechowywać w bezpiecznym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / NAPRAWY
Rozwiązywanie problemów i / lub naprawy mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanych
dystrybutorów Celo lub przez innych specjalistów.
Do naprawy narzędzi należy używać wyłącznie części
zamiennych określonych przez Celo.
Utylizując narzędzie lub jego części, należy przestrzegać
odpowiednich przepisów krajowych.

4

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE
1.

NAZWA CZĘŚCI (PATRZ Rys. 1)

1

Zatyczka siłownika

b

2

Zatyczka naboju gazowego

c Stopka magazynka

3

Obudowa

d

4

Dioda LED

e Styki baterii

5

Spust

f

6

Bateria

g Wnęka na baterię

7

Hak

h

8

Ogranicznik gwoździ

i Kabel zasilający

9

Końcówka głowicy

j

Magazynek
Zaślepka baterii
Bateria
Wtyczka
Ładowarka

10 Popychacz

k Wtyczka zasilająca

a Uchwyt popychacza

l Zasilacz

UWAGA: Symbol trójkąta oznaczony jako „ ” po numerze seryjnym narzędzia wskazuje, że to narzędzie jest wyposażone w system
bezpieczeństwa.

2.

SPECYFIKACJA NARZĘDZIA

NR PRODUKTU

FORCE ONE

WYSOKOŚĆ

365 mm (14-3/8˝)

SZEROKOŚĆ

124 mm (4-7/8˝)

DŁUGOŚĆ

334 mm (13-1/8˝)

WAGA

3.6 kg (7.9 lbs.)
(z akumulatorem)

ŁADOWNOŚĆ
AKUMULATOR

22 gwoździ
Akumulator (Część # GN70381)

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

6V DC, 1.5Ah

ŁADOWARKA

Ładowarka (Część # GN70380)

ŹRÓDŁO PRĄDU

100-240V AC, 50 lub 60 Hz

ZUŻYCIE MOCY (moc znamionowa )
CZAS ŁADOWANIA
AKCESORIA
ZAKRES TEMPERATURY ROBOCZEJ

3.

8VA (10V 800mA)
maksymalnie 150 minuty
Okulary ochronne, walizka, akumulator, ładowarka, narzędzie do
usuwania zacięć
-5°C / 23°F do 49°C / 120°F

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

NR PRODUKTU
DŁUGOŚĆ GWOŹDZI
ŚREDNICA TRZPIENIA

FORCE ONE
12 do 40 mm

(1/2˝ do 1-1/2˝)

2.6 mm lub 3.0 mm

(.102˝ lub .120˝)

RODZAJ TRZPIENIA

Gładki, krokowy

ŚREDNICA ŁEBKA

6.4 mm (.252˝)

5

4.

DANE TECHNICZNE

HAŁAS
FORCE ONE
Ważony poziom mocy akustycznej dźwięku A ------ LWA, 1s, d

*** dB

Ważony poziom ciśnienia akustycznego emisji dźwieku A na stanowisku pracy ------ LpA, 1s, d

*** dB

Niepewność pomiaru

*** dB

Wartości te są określane i dokumentowane zgodnie z EN12549:1999+A1:2008.
UWAGA: Wartości te są wartościami charakterystycznymi dla narzędzi i nie przedstawiają hałasu wytwarzanego w miejscu użytkowania.
Hałas w miejscu użytkowania będzie zależał od środowiska pracy, przedmiotu roboczego, wspornika przedmiotu roboczego i liczby
wykonywanych czynności. Ponadto należy uwzględnić środki zmniejszające hałas.
UWAGA: Konstrukcja miejsca pracy może również przyczynić się do obniżenia poziomu hałasu, na przykład poprzez umieszczanie
przedmiotów na podkładkach tłumiących dźwięk (patrz także ISO 11690-1).
WIBRACJE
FORCE ONE
Wartość charakterystyczna wibracji

*** m/s2

Niepewność pomiaru

*** m/s2

Wartości te są określane i dokumentowane zgodnie z ISO 28927-13
UWAGA: Powyższa wartość wibracji jest wartością charakterystyczną związaną z narzędziem i nie reprezentuje wpływu na układ rękaramię podczas używania narzędzia. Jakikolwiek wpływ na układ ręka-ramię podczas korzystania z narzędzia będzie zależeć na przykład
od siły chwytającej, siły nacisku kontaktowego, kierunku pracy, regulacji dopływu energii, przedmiotu roboczego, wspornika przedmiotu
roboczego.

5.






ZASTOSOWANIA
Mocowanie akcesoriów Celo do betonu, stali, drewna lub pustaków betonowych
Mocowanie prowadnicy płyty regipsowej do betonu lub stali
Mocowanie opaski siodłowej do betonu
Mocowanie drewnianej szyny do betonu
Montowanie listew

Narzędzie jest przeznaczone do stosowania na twardych powierzchniach, takich jak stal i beton. Podczas obsługi narzędzia należy
przyłożyć dodatkową siłę docisku wymaganą do obsługi narzędzia, aby zapobiec poślizgowi.

6.

DANE DOTYCZĄCE ROKU PRODUKCJI

Ten produkt posiada numer produkcyjny w dolnej części uchwytu obudowy. Dwie cyfry po lewej stronie oznaczają rok produkcji.

(Przykład)
19 8 2 6 0 3 5 D
Rok 2019
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2.

JAK KORZYSTAĆ Z BATERII I
ŁADOWARKI

JAK ŁADOWAĆ
1

UWAGA: WŁAŚCIWE UŻYWANIE BATERII
1

2
3

Baterię należy ładować i rozładowywać do pełni
Jeśli będzie się ładować baterię, gdy nie jest rozładowana do
poziomu mniejszego niż połowa pojemności, liczba wbijanych
gwoździ po każdym naładowaniu może się gwałtownie
zmniejszyć, przez co żywotność baterii się skróci. Zaleca się
korzystanie z baterii do momentu, aż dioda LED narzędzia
zaświeci się na czerwono, co wskazuje na wyczerpanie baterii.
Używać dwóch baterii na przemian.
Aby zapewnić dłuższą żywotność baterii, zaleca się stosowanie
dwóch baterii na przemian, mając zapasową przygotowaną.
TRYB CZUWANIA
Aby oszczędzać baterię, narzędzie jest wyposażone w funkcję
trybu czuwania.
Jeśli bateria pozostanie w narzędziu ponad 24 godziny,
narzędzie przejdzie w „tryb czuwania” (narzędzie nie będzie
działać). Aby ponownie uruchomić narzędzie, należy wyjąć, a
następnie ponownie zainstalować baterię. Umożliwi to
normalne funkcjonowanie narzędzia.

2

3

Recykling baterii niklowo-wodorkowej
Bateria narzędzia wykorzystuje ogniwa niklowo-wodorkowe,
które są cennym surowcem do recyklingu. Gdy bateria się
wyczerpie, należy przykryć styki (metalową część) zaślepką
(zabezpieczyć taśmą izolacyjną) i zanieść do najbliższego
dystrybutora, a nie wyrzucać na śmieci.

4

< Ogniwa w baterii >
• Napięcie nominalne: 1,2 V / szt.
• Ilość wykorzystana w 1 pakiecie: 5 sztuk

Zapobieganie przejściu baterii w stan nieaktywny
W poniższych przypadkach baterię należy ładować przez 12
GODZIN, aby osiągnąć najwyższą wydajność:
• Po zakupie narzędzia.
• Gdy narzędzie nie było używane przez 1 miesiąc lub dłużej.
• Gdy jest jasne, że można wbić mniej gwoździ, nawet przy
pełnym naładowaniu.
Po zapaleniu się zielonej diody oznaczającej pełne naładowanie
należy pozostawić baterię w ładowarce na mniej więcej kolejną
dobę.

JAK KORZYSTAĆ Z ŁADOWARKI
Specjalnie zaprojektowana ładowarka posiada diody LED
(zieloną, czerwoną), które wskazują stan ładowania baterii.

1

2

3

Zielona
dioda
LED

Czerwona
dioda
LED

ON

OFF

●

○

OFF

ON

○

●

○

●

Status

Opis

Zasilanie
włączone

Ładowarka została
podłączona. (Zasilanie
włączone: brak baterii)

Ładowanie

Bateria się ładuje.

Ładowanie
zakończone

ON
OFF
4 Miganie Miganie Alarm
wysokiej
temperatury
5

○

ON
6 Miganie

○
ON

○

Alarm
baterii

(Rys. 2) Jeśli bateria 1 jest wyczerpana, wyjąć go z
narzędzia. Mocno trzymając obudowę narzędzia,
nacisnąć palcami zatrzaski 2 po obu stronach baterii
1, aby go wyjąć.
(Rys. 3) Włożyć 1 gniazdo zasilacza sieciowego do
ładowarki 2 i podłączyć wtyczkę do gniazdka.
Zielona dioda LED 3 zapali się, aby poinformować o
stanie aktywności.
(Rys.4) Ładowanie baterii.
(1) Włożyć baterię 1 do ładowarki.
(2) Po ustawieniu w ładowarce ładowanie rozpocznie
się automatycznie.
Zapali się czerwona dioda LED 2, aby
poinformować, że trwa ładowanie.
(3) Maksymalny czas ładowania wynosi około 150 minut.
Czas ładowania zależy od temperatury, napięcia
zasilania lub pozostałej pojemności baterii. Po
zakończeniu ładowania zielona dioda LED zaświeci
się, informując, że ładowanie zostało zakończone.
Jeśli w pełni naładowaną baterię włoży się ponownie
do ładowarki, ponownie zapali się czerwona dioda
LED, wskazując, że trwa ładowanie. Nie jest to nic
niezwykłego. Po chwili zaświeci się zielona dioda
LED wskazująca zakończenie ładowania.
Świecąca zielona dioda LED wskazuje zakończenie
ładowania.
(1) Trzymając ładowarkę wyjąć baterię.
(2) Odłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego od gniazdka.

3. POSTĘPOWANIE Z NABOJEM
GAZOWYM
Nabój gazowy ma budowę dwuwarstwową; pojemnik
wewnętrzny został napełniony gazem płynnym, a zbiornik
zewnętrzny gazem pędnym (innym gazem pod ciśnieniem).
Podobnie jak pasta do zębów wyciskana z tubki, wewnętrzny gaz
płynny jest wypychany przez ciśnienie gazu pędnego, a zatem
jest zużywany do końca bez marnowania go. Z powodu takiej
budowy naboju, palny gaz pędny w zewnętrznym zbiorniku
pozostaje nawet po zużyciu gazu płynnego w wewnętrznym
zbiorniku.
Podczas usuwania zużytego naboju należy więc zachować jak
największą ostrożność.

Bateria została
naładowana.
Bateria jest gorąca.
(Wyjąć ją z ładowarki i
studzić chwilę przed
ładowaniem.)
Bateria jest
uszkodzona. (Wymienić
na nową)
Bateria jest uszkodzona i
gorąca. (Wymienić na
nową.)

WKŁADANIE NABOJU GAZOWEGO DO NARZĘDZIA
1 (Rys.5) Nacisnąć zatrzask, a następnie pociągnąć zatyczkę
naboju gazowego 1.
2 (Rys. 6) Włożyć nabój gazowy 1 do narzędzia.
3 (Rys. 7) Zakończyć umieszczenie naboju gazowego,
zamykając zatyczkę naboju gazowego, aż kliknie.
 Gdy zatyczka naboju gazowego jest zamknięta z
akumulatorem na narzędziu, elektrozawór w narzędziu
wypycha powietrze z komory elektrozaworu i słychać szum
powietrza. Jest to normalny odgłos uruchomienia narzędzia.
4 Przy zmianie naboju gazowego może być konieczne
wciśnięcie końcówki głowicy 3 razy bez pociągania za
spust.

Alarm
wysokiej
ON temperatury
akumulatora
Problemy z ładowarką
Za problemy uważa się poniższe przypadki. Należy wtedy
wymienić ładowarkę i akumulator na nowe.
• Zielona dioda LED nie świeci się, kiedy wtyczka ładowarki jest
podłączona do gniazdka sieciowego 100–240 V AC (do
użytku domowego). (Przy braku akumulatora)
• Sprawdzić za pomocą innego urządzenia elektrycznego, czy
w gniazdku jest prąd.
• Ani zielona, ani czerwona dioda LED nie świecą się ani nie
migają, jeśli akumulator jest umieszczony w ładowarce.
• Zielona dioda LED nie świeci się po 150 minutach od
zapalenia czerwonej.
• Czerwona dioda LED nie świeci się, jeśli akumulator jest
umieszczony w ładowarce.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH NABOJÓW GAZOWYCH
W zużytych nabojach zawsze zostaje palny gaz pędny. Po
wykorzystaniu gazu pędnego puste naboje gazowe należy
odpowiednio zutylizować wyłącznie w wyznaczonych punktach.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów.
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4.
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WYMIANA AKUMULATORA
Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, zaświeci się czerwona
dioda LED narzędzia.
1 (Rys. 2) Trzymając mocno uchwyt, nacisnąć zatrzaski 2 po
obu stronach akumulatora 1, aby go wyjąć.
2 Zainstalować nowo naładowany akumulator w obudowie,
aż będzie słychać kliknięcie.
(Informacje na temat metody ładowania znajdują się na stronie 7)

PRZED UŻYCIEM
Założyć okulary ochronne lub gogle.
Nie wkładać naboju gazowego i akumulatora.
Sprawdzić dokręcenie śrub.
Sprawdzić, czy końcówka głowicy i spust poruszają się
płynnie.
Włożyć nabój gazowy i akumulator.
Przytrzymać narzędzie, odrywając palec od spustu, a
następnie docisnąć końcówkę głowicy do przedmiotu
roboczego. (Narzędzie nie może działać.)
Sprawdzić dźwięk pracy wentylatora.
Trzymać narzędzie z końcówką głowicy wolną od
przedmiotu roboczego i pociągnąć za spust. (Narzędzie nie
może działać.)
Wyjąć nabój gazowy i akumulator.

USUWANIE ZACIĘTYCH GWOŹDZI

• ZAWSZE odłączać akumulator i nabój gazowy.
• Podczas usuwania zacięć nosić rękawice; nie wolno
robić tego gołymi dłońmi.
• Przed ponownym podłączeniem narzędzia do
akumulatora i naboju gazowego upewnić się, że z
głowicy usunięto wszystkie gwoździe.

EKSPLOATACJA

ZAŁADUNEK GWOŹDZI

1
2
3

Procedura
1 (Rys. 8) Załadować gwoździe 1 do szczeliny z tyłu magazynka,
2

aż dosięgną ogranicznika gwoździ 2.
Rys. 9) Odciągnąć uchwyt popychacza 3 jak najdalej do tyłu
magazynka i delikatnie go zwolnić.

4
5

JAK WBIJAĆ GWOŹDZIE
Narzędzie uruchamiane jest tylko przez pełną aktywację
sekwencyjną.
Procedura
1 Zainstalować akumulator i nabój gazowy.
2 (Rys. 10) Docisnąć końcówkę głowicy do miejsca, w
którym chce się wbić gwóźdź.
Silnik wentylatora jest włączony, paliwo gazowe jest
wtryskiwane i miesza się z powietrzem.
3 Mocno naciskając końcówkę głowicy, pociągnąć za spust.
Gwóźdź zostanie wbity w obiekt na skutek spalania paliwa.
4 Następny gwóźdź nie zostanie wbity, jeśli końcówka
głowicy zostanie przyłożona do obiektu z pociągniętym
spustem. Aby wbić następny gwóźdź, należy zwolnić spust
i powtórzyć kroki od 2 do 3.
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5. INSTRUKCJA KONSERWACJI
Aby narzędzie działało bezpiecznie, należy je właściwie
konserwować.
PRACODAWCY, WŁAŚCICIELE NARZĘDZI I
OPERATORZY NARZĘDZI PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE, ŻE:
1.

POKRĘTŁO REGULACJI GŁĘBOKOŚCI
Wyregulować głębokość pracy, obracając pokrętło regulacji, jak
pokazano poniżej.

2.
3.
4.

Głębiej

Wyjąć akumulator i nabój gazowy.
Usunąć gwoździe pozostałe w magazynku.
(Rys. 15) Pociągnąć do góry dźwignię 1 i wyjąć magazynek z
narzędzia.
W tym momencie zablokowane gwoździe powinny wypaść. Jeśli
zacięte gwoździe nie wypadną, ostrożnie wyjąć je, uważając,
aby nie uszkodzić końcówki głowicy.
(Rys. 16) Włożyć przód magazynka do prowadnicy
magazynka (nos) 2.
(Rys. 17) Upewnić się, że wyrównano magazynek z uchwytem
magazynka.
Nacisnąć dźwignię, aż rozlegnie się kliknięcie.

5.

Płycej

1

USUWANIE GWOŹDZI
1 (Rys.11) Pociągnąć uchwyt popychacza 1 i nacisnąć
popychacz, a następnie wsunąć uchwyt popychacza 1.
2 (Rys. 12) Ustawić magazynek w pozycji pionowej i
nacisnąć ogranicznik gwoździ 3, aby wyjąć gwoździe 4.
Upewnić się, że w końcówce głowicy lub magazynku nie
pozostały żadne gwoździe.

2

3

ZMIANA KIERUNKU HAKA (Rys. 13)
Hak 1 można ustawić w dwóch kierunkach. Odkręcić śruby
sześciokątne 2 za pomocą klucza sześciokątnego, zmienić
kierunek, a następnie ponownie wkręcić śruby.

instrukcje konserwacji narzędzi są dostępne dla odpowiedniego
personelu;
WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL naprawia
narzędzie;
instrukcje konserwacji narzędzi producenta są dostępne dla
personelu wykonującego konserwację;
narzędzia wymagające naprawy są usuwane z eksploatacji, a
środkami ochrony są oznaczenia i oddzielenie niesprawnych
narzędzi.
wszystkie posiadane narzędzia są odpowiednio konserwowane.
CODZIENNA KONTROLA NARZĘDZIA I JEGO CZĘŚCI
(1) Dokręcić wszystkie śruby, trzpienie i zaślepki i
sprawdzić, czy są prawidłowo zainstalowane
(2) Upewnić się, czy ruch końcówki głowicy jest płynny
(3) Sprawdzić, czy części związane ze sterowaniem
narzędziem (np. spust) działają poprawnie.
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (rys. 18)
Czyścić filtr powietrza co drugi dzień. Otworzyć pokrywę filtra
powietrza 1 zwykłym śrubokrętem i wyczyścić filtr 2 za
pomocą sprężonego powietrza.
WSKAŹNIK LED DOTYCZĄCY KONSERWACJI (rys. 19)
Kiedy dioda LED (1) zacznie migać, czas wyczyścić i
skontrolować narzędzie. Narzędzie należy zanieść do
najbliższego dystrybutora w celu sprawdzenia i wyczyszczenia
wnętrza narzędzia.

UWAGA:
• ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PRACY.
Nigdy nie upuszczać ani nie uderzać narzędziem w twardy
materiał. Może ulec odkształceniu lub uszkodzeniu.
• NIE SMAROWAĆ NARZĘDZIA.
Nigdy nie smarować narzędzia; spowoduje to usterkę.
• NIE WŁĄCZAĆ NARZĘDZIA BEZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH.
Jeśli wielokrotnie użyje się narzędzia bez elementów mocujących,
jego wytrzymałość spadnie.

WYMIANA AKUMULATORA
Jeśli nabój gazowy się wyczerpie, gwoździ nie można wbijać.
1 (Rys. 5) Nacisnąć zatrzask, a następnie pociągnąć zatyczkę
naboju gazowego 1.
2 (Rys. 14) Chwycić i wyjąć zużyty nabój gazowy 2.
3 Włożyć nowy nabój gazowy.
(Patrz metoda wkładania na stronie 7)
4 Przy zmianie naboju gazowego może być konieczne
wciśnięcie końcówki głowicy 3 razy bez pociągania za spust.
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DEUTSCH
Betriebs- und Sicherheitsanweisungen für das Werkzeug,
den Warnungen und den Beschriftungen beschrieben ist.
4. nur Personen gestatten, das Werkzeug zu bedienen, die die
Betriebs- und Sicherheitsanweisungen für das Werkzeug, die
Warnungen und die Beschriftungen gelesen und verstanden
haben.
5. die Verwendung des Werkzeugs nur gestatten, wenn der
Bediener des Werkzeugs sowie alle anderen im
Arbeitsbereich befindlichen Personen einen angemessenen
Augenschutz und, wenn erforderlich, andere angemessene
persönliche Schutzausrüstung tragen, wie zum Beispiel
Kopfschutz, Gehörschutz oder Fußschutz. Stellen Sie
Informationen zur sicheren Verwendungsdauer und zu
angemessenen Arbeitsstellungen bereit.

Lesen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs
die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
Anderenfalls kann dies zum TOD oder zu
SCHWEREN VERLETZUNGEN führen.
Erläuterungen der Symbole auf dem Werkzeug.
Lesen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs
die Beschriftungen am Werkzeug, die
Sicherheitsanleitung und die Betriebsanleitung
sorgfältig durch. Das Nichtbefolgen der
Warnungen kann zu schweren Verletzungen
führen.
Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren
Nachschlagen mit dem Werkzeug zusammen
auf.
Zusätzliche Exemplare dieser Anleitung, der
Betriebsanleitung und der
Werkzeugbeschriftungen sind online erhältlich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns
über unsere Website.

VERMEIDEN SIE EXPLOSIONSGEFAHR

1

Bediener sowie andere im Arbeitsbereich
befindliche Personen müssen einen schlagfesten
Augenschutz mit Seitenschilden tragen. Die
Augen sind stets gefährdet, sei es durch den von
der ausströmenden Luft aufgewirbelten Staub
oder durch ein Befestigungsmittel, das sich
aufgrund unsachgemäßer Handhabung des
Werkzeugs plötzlich löst.

2

Verwenden Sie nur zugelassene Energiequellen.
Verwenden Sie niemals reaktive Hochdruckgase oder
brennbare Gase (z. B. Sauerstoff, Kohlendioxid, Acetylen,
entzündliche Gase usw.) als Energiequelle.
Betreiben Sie das Werkzeug nicht in einer
explosionsfähigen Atmosphäre, wie z. B. in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder brennbarem Staub.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften
1

Halten Sie die Finger vom Auslöser fern, wenn Sie dieses
Werkzeug nicht betreiben und wenn Sie von einer
Arbeitsposition in eine andere wechseln.
2 Halten Sie alle Körperteile wie Hände und Beine usw. aus
der Schussrichtung heraus und stellen Sie sicher, dass das
Befestigungsmittel nicht durch das Werkstück hindurch in
Körperteile eindringen kann.
3 Lesen Sie vor dem Anschließen, Abtrennen, Einlegen,
Betreiben, Warten oder Austauschen von Zubehör am
Werkzeug oder dem Arbeiten in der Nähe des Werkzeugs
die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Anderenfalls
können schwere Verletzungen verursacht werden.
4 Setzen Sie die Nagelaustrittsöffnung des Werkzeugs bei
der Durchführung der Arbeiten ordnungsgemäß auf die
Oberfläche des Werkstücks auf. Wenn die Austrittsöffnung
nicht richtig aufgesetzt wird, kann dies zum Abprallen der
Befestigungsmittel von der Oberfläche des Werkstücks
führen und sehr gefährlich sein.
5 Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff und seien Sie auf
den Rückstoß vorbereitet.
6 Nur technisch versierte Bediener sollten das Werkzeug
verwenden.
7 Modifizieren Sie das Werkzeug nicht. Modifikationen
können die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen
reduzieren und die Risiken für den Bediener und/oder
Umstehende erhöhen.
8 Beim Betreiben eines Werkzeugs, das für die Verwendung
auf harten Oberflächen wie Stahl und Beton vorgesehen ist,
ist zusätzliche Kraft beim Herunterdrücken erforderlich, um
das Werkzeug zu betreiben und ein Abrutschen zu
vermeiden.
9 Verwenden Sie ein Werkzeug nicht, wenn es beschädigt
wurde oder sich nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand
befindet. Kennzeichnen Sie das Werkzeug und legen Sie
es gesondert weg, um die weitere Benutzung zu
verhindern.
10 Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Befestigungsmitteln,
insbesondere beim Einlegen und Herausnehmen, da die
Befestigungsmittel scharfe Enden haben, die Verletzungen
verursachen können.

Der Augenschutz muss den Anforderungen der
Ratsrichtlinie 89/686/EWG vom 21. Dez. 1989
(des American National Standards Institute, ANSI
Z87.1) entsprechen.
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass die
Vorschriften zum Tragen des Augenschutzes
vom Bediener des Werkzeugs sowie allen
anderen im Arbeitsbereich befindlichen Personen
befolgt werden.
Da bei manchen Arbeiten der Geräuschpegel so
hoch sein kann, dass es zu Hörschäden kommen
kann, sollten der Arbeitgeber und der Nutzer
sicherstellen, dass der notwendige Gehörschutz
bereitgestellt und vom Bediener sowie anderen
im Arbeitsbereich befindlichen Personen
getragen wird.
ARBEITGEBER, WERKZEUGBESITZER UND BEDIENER DES
WERKZEUGS SIND FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG
DIESES WERKZEUGS UND DIE EINHALTUNG ALLER
WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN VERANTWORTLICH.

Zumindest müssen Arbeitgeber,
Werkzeugbesitzer und Bediener des
Werkzeugs:
1. sicherstellen, dass die Betriebs- und Sicherheitsanweisungen
des Herstellers für das Werkzeug, die Warnungen und die
Beschriftungen für alle Bediener des Werkzeugs und Nutzer
zugänglich sind. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn
ein oder mehrere Sicherheitswarnschilder fehlen oder
beschädigt sind.
2. aus den verfügbaren Varianten ein passendes
Auslösesystem für das Werkzeug auswählen, wobei die
Arbeitsanwendungen, für die das Werkzeug verwendet wird,
berücksichtigt werden. Für Informationen zu den
Auslösesystem-Varianten wenden Sie sich bitte an einen
Vertragshändler von Celo.
3. die Bediener des Werkzeugs und die Benutzer in die sichere
Verwendung des Werkzeugs einweisen, wie sie in den
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a

o

Überprüfen Sie das Werkzeug vor der Verwendung immer
auf beschädigte, nicht ordnungsgemäß angebrachte oder
abgenutzte Teile.
b Wählen Sie keinen zu großen Arbeitsradius. Verwenden
Sie das Werkzeug nur an einem sicheren Arbeitsplatz.
Achten Sie stets auf ausreichenden Halt und Ihr
Gleichgewicht.
c Halten Sie Umstehende und Kinder fern (wenn Sie in einem
Bereich arbeiten, durch den möglicherweise Personen
hindurchlaufen). Kennzeichnen Sie Ihren Arbeitsbereich
klar und deutlich.
d Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich oder auf
andere. Durch Fehlauslösungen können schwere Unfälle
verursacht werden. Achten Sie beim Anschließen und
Abtrennen des Schlauches, beim Einlegen und
Herausnehmen der Befestigungsmittel oder ähnlichen
Vorgängen darauf, dass die Austrittsöffnung nicht auf
Personen gerichtet ist.
e Legen Sie Ihren Finger nicht auf den Auslöser, wenn Sie
das Werkzeug aufnehmen, von einem Einsatzort zu einem
anderen oder von einer Arbeitsposition in eine andere
wechseln oder herumlaufen, da das Ablegen des Fingers
auf dem Auslöser zu einer versehentlichen Bedienung
führen kann.
f
Tragen Sie nur Handschuhe, die ein ausreichendes Gefühl
bieten und die sichere Bedienung von Auslösern und
jedweden Einstellvorrichtungen gewährleisten.
g Wenn das Werkzeug nicht verwendet wird, trennen Sie es
von der Stromversorgung, nehmen Sie die
Befestigungsmittel heraus und legen Sie das Werkzeug auf
der Seite liegend an einen sicheren Ort.
h Für nähere Informationen zur ordnungsgemäßen Wartung
des Werkzeugs schlagen Sie bitte immer in den
Wartungsanweisungen für das Werkzeug nach. Nur
qualifiziertes Personal darf das Werkzeug unter
Verwendung von Teilen, die von Celo bereitgestellt oder
empfohlen wurden, oder gleichwertigen Teilen reparieren.
i
Inspizieren Sie das Werkzeug vor der Inbetriebnahme, um
sich zu vergewissern,
• dass eine geeignete Energiequelle verwendet wird siehe Celo Betriebsanleitung
• dass sich das Werkzeug in einem ordnungsgemäßen
Zustand befindet
• welches Auslösesystem am Werkzeug vorhanden ist
und wie es funktioniert
• dass es keine Ausrichtungsfehler der beweglichen Teile
gibt und diese nicht festklemmen
• dass alle notwendigen Bedingungen für den
ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Werkzeugs
erfüllt sind
• dass alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und
ordnungsgemäß angebracht wurden, bevor das
Werkzeug eingesetzt wird. Lose oder falsch
angebrachte Schrauben oder Bolzen führen zu Unfällen
und Schäden am Werkzeug, wenn das Werkzeug in
Betrieb genommen wird.
• Überprüfen Sie immer wieder die Funktionstüchtigkeit
der Kontaktnase. Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn es nicht richtig funktioniert, da dies zu einem
unbeabsichtigten Eintreiben eines Befestigungsmittels
führen kann. Behindern Sie nicht den ordnungsmäßen
Betrieb der Kontaktnase.
j
Entfernen Sie keine Bedienelemente des Werkzeugs,
manipulieren Sie sie nicht und setzen Sie sie nicht
anderweitig außer Betrieb (z. B. Auslöser, Kontaktnase).
k Betreiben Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil, das
in Beziehung zu den Bedienelementen des Werkzeugs (z.
B. Auslöser, Kontaktnase) steht, außer Betrieb ist,
abgeklemmt wurde, modifiziert wurde oder nicht
ordnungsgemäß funktioniert.
l
Gehen Sie immer davon aus, dass das Werkzeug
Befestigungsmittel enthält. Lösen Sie das Werkzeug nur
aus, wenn es fest gegen das Werkstück gepresst ist.
m Betrachten Sie das Werkzeug als Arbeitsgerät.
n Treiben Sie keinen Unfug.

Bleiben Sie wachsam, konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit
und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn
Sie mit Werkzeugen arbeiten.
p Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind,
nachdem Sie Drogen oder Alkohol konsumiert haben, oder
während Sie unter dem Einfluss von Medikamenten stehen.
q Treiben Sie kein Befestigungsmittel auf einem anderen
Befestigungsmittel ein. Dies könnte zum Abprallen der
Befestigungsmittel führen, was Verletzungen verursachen
kann.
r
Nach dem Eintreiben eines Befestigungsmittels kann das
Werkzeug zurückspringen („Rückstoß“), wodurch es von
der Oberfläche des Werkstücks weg bewegt wird. Um das
Verletzungsrisiko zu verringern, gehen Sie mit Rückstößen
immer um, indem Sie:
• immer die Kontrolle über das Werkzeug behalten.
• gestatten, dass das Werkzeug durch den Rückstoß von
der Oberfläche des Werkstücks weg bewegt wird.
• das Gesicht und Körperteile vom Werkzeug fernhalten.
s Wenn Sie nahe an der Kante der Oberfläche eines
Werkstücks arbeiten oder in einem steilen Winkel, lassen
Sie besondere Sorgfalt walten, um die Gefahr des
Absplitterns, Spaltens oder Zersplitterns, oder des freien
Herumfliegens oder Abprallens von Befestigungsmitteln zu
minimieren, da dies Verletzungen verursachen könnte.
t
Legen Sie keine Befestigungsmittel in das Werkzeug ein,
wenn irgendeines der Bedienelemente (z. B. Auslöser,
Kontaktnase) aktiviert ist.
u Wenn Sie Befestigungsarbeiten an Dächern oder ähnlichen
geneigten Flächen durchführen, beginnen Sie damit am
unteren Teil und arbeiten Sie sich allmählich nach oben. Es
ist gefährlich, wenn Sie bei Befestigungsarbeiten rückwärts
vorgehen, da Sie Ihren Halt verlieren könnten.
Lösen Sie das Werkzeug niemals in den freien Raum hinein
aus. Dadurch vermeiden Sie Gefahren, die durch frei
herumfliegende Befestigungsmittel und übermäßige
Beanspruchung des Werkzeugs verursacht werden.
v Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
w Das Werkzeug darf nur für den Zweck verwendet werden,
für den es vorgesehen ist.
x Bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort
außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es nicht
verwendet wird.
Nachfolgend werden die vorhersehbaren Gefahren und
Warnungen bei der allgemeinen Verwendung des Werkzeugs
beschrieben. Bewerten Sie die speziellen Risiken, die sich durch
die jeweilige Verwendung ergeben.
Gefahren durch Geschosse
1

2

3

4
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Das Werkzeug muss von der Energiequelle getrennt
werden, wenn:
• es nicht verwendet wird,
• Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt
werden,
• verklemmte Nägel beseitigt werden,
• das Werkzeug angehoben, abgesenkt oder anderweitig
an einen neuen Ort gebracht wird,
• sich das Werkzeug außerhalb der Aufsicht oder
Kontrolle des Bedieners befindet,
• Einstellungen vorgenommen werden,
• Befestigungsmittel aus dem Magazin herausgenommen
werden oder
• Zubehör ausgetauscht oder ersetzt wird.
Passen Sie während des Betriebs auf, dass die
Befestigungsmittel vorschriftsmäßig in das Material
eindringen und nicht in Richtung des Bedieners und/oder
irgendwelcher Umstehenden abgelenkt/fehlgeschossen
werden können.
Während des Betriebs kann Schmutz vom Werkstück und
vom Befestigungs-/Bindungssystem abgesondert werden.
Nehmen Sie sich vor diesen Schmutzabsonderungen in
Acht.
Tragen Sie während der Arbeit mit dem Werkzeug immer
einen schlagfesten Augenschutz mit Seitenschilden.

5
6

Die Risiken für andere müssen vom Bediener beurteilt
werden.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug immer sicher auf das
Werkstück aufgesetzt wird und nicht abrutschen kann.

Gefahren durch Staub und Abluft
1

Gefahren beim Betrieb
1
2
3
4

5

Halten Sie das Werkzeug richtig: Seien Sie darauf
vorbereitet, normalen oder plötzlichen Bewegungen wie
Rückstößen entgegenzuwirken.
Behalten Sie eine ausbalancierte Körperhaltung und einen
sicheren Stand.
Eine angemessene Sicherheitsbrille muss verwendet
werden und geeignete Handschuhe und Schutzkleidung
werden empfohlen.
Staubschutzmasken, Gehörschutz, Schutzhelme,
Sicherheitsschuhe oder andere persönliche
Schutzausrüstung sind in einigen Arbeitsumgebungen
vorgeschrieben. Arbeitgeber, Werkzeugbesitzer und
Bediener müssen durchsetzen, dass das gesamte Personal
in einer bestimmten Arbeitsumgebung eine geeignete
persönliche Schutzausrüstung verwendet.
HINWEIS: Die gesamte persönliche Schutzausrüstung
muss den anzuwendenden Standards entsprechen, wie
zum Beispiel ANSI A89.1 für Kopfschutz und 29 C.F.R.
1926.52 für Gehörschutz.
Verwenden Sie nur die vorgeschriebene Stromversorgung
für das Werkzeug.

2
3

Gefahren durch Lärm
1

2
3
4

Gefahren durch wiederholte Bewegungen
1

2

3

4

Wenn das Werkzeug in einem Bereich verwendet wird, wo
es statischen Staub gibt, kann es den Staub aufwirbeln und
Gefahren hervorrufen. Eine Risikobewertung sollte auch
Staub berücksichtigen, der durch die Verwendung des
Werkzeugs entsteht, sowie die Möglichkeit, dass
bestehender Staub aufgewirbelt wird.
Richten Sie die Abluft so aus, dass das Aufwirbeln von
Staub in einer staubigen Umgebung minimiert wird.
Wo Gefahrensituationen durch Staub oder Abluft erzeugt
werden, sollte das Hauptaugenmerk darauf liegen, ihnen
entgegenzuwirken, indem die Abluftrichtung des
Werkzeugs geändert wird.

Bei der Verwendung eines Werkzeugs über einen längeren
Zeitraum können beim Bediener Beschwerden an den
Händen, den Armen, den Schultern, am Nacken oder an
anderen Körperteilen auftreten.
Während der Verwendung eines Werkzeugs sollte der
Bediener eine zweckmäßige aber ergonomische Haltung
einnehmen. Behalten Sie einen sicheren Stand bei und
vermeiden Sie umständliche oder nicht ausbalancierte
Körperhaltungen.
Falls beim Bediener Symptome auftreten, wie z. B.
dauerhaftes oder wiederkehrendes Unwohlsein,
Schmerzen, Pochen, Ziehen, Kribbeln, Taubheitsgefühle,
Brennen oder Steifheit, ignorieren Sie diese Warnzeichen
nicht. Der Bediener sollte bezüglich sämtlicher Aktivitäten
einen zugelassenen Arzt konsultieren.
Jegliche Risikobewertung sollte sich auf Muskel- und
Knochenbeschwerden konzentrieren und basiert
vorzugsweise auf der Annahme, dass die Verringerung der
Ermüdung während der Arbeit zur Abnahme der
Beschwerden führt.

Wenn eine Person ungeschützt einem hohen Lärmpegel
ausgesetzt ist, kann dies den dauerhaften invalidisierenden
Verlust des Gehörs und andere Probleme wie Tinnitus (ein
Klingeln, Summen, Pfeifen oder Brummen in den Ohren)
verursachen. Eine Risikobewertung und die Umsetzung
von angemessenen Gegenmaßnahmen für diese Gefahren
sind unbedingt notwendig.
Angemessene Maßnahmen zur Risikominderung können
Aktionen beinhalten wie das Dämpfen von Materialien, um
zu vermeiden, dass Werkstücke „klingen“.
Verwenden Sie einen angemessenen Gehörschutz.
Betreiben und warten Sie das Werkzeug wie in der
Sicherheitsanleitung und der Betriebsanleitung empfohlen,
um ein unnötiges Ansteigen des Lärmpegels zu vermeiden.

Gefahren durch Vibrationen
1

2
3
4

5
6

Gefahren durch Zubehör und Verbrauchsmaterialien
7

Verwenden Sie nur Befestigungsmittel und Zubehörteile,
die von Celo hergestellt wurden oder empfohlen werden,
oder Befestigungsmittel und Zubehörteile, die gleichwertig
zu den durch Celo empfohlenen sind.

Informationen zur Durchführung einer Risikobewertung
bezüglich dieser Gefahren und Umsetzung von
angemessenen Gegenmaßnahmen sind unbedingt
notwendig.
Wenn eine Person Vibrationen ausgesetzt ist, kann dies
invalidisierende Schäden an den Nerven und der
Blutversorgung der Hände und Arme verursachen.
Tragen Sie warme Kleidung, wenn Sie bei kalten
Verhältnissen arbeiten, um Ihre Hände warm und trocken
zu halten.
Wenn in Ihren Fingern oder Händen Taubheitsgefühle,
Kribbeln, Schmerzen oder Hautblässe auftreten, holen Sie
sich bezüglich sämtlicher Aktivitäten medizinischen Rat bei
einem Facharzt für Arbeitsmedizin.
Betreiben und warten Sie das Werkzeug wie in dieser
Anleitung empfohlen, um ein unnötiges Ansteigen des
Vibrationspegels zu vermeiden.
Halten Sie das Werkzeug mit einem lockeren aber sicheren
Griff, da die Gefahr durch Vibrationen allgemein größer ist,
wenn die Griffkraft höher ist.
Falls ein Bediener über längere Zeit Werkzeugvibrationen
ausgesetzt ist, besteht für ihn die Gefahr von Verletzungen
durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).

Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Gaswerkzeuge
Gefahren am Arbeitsplatz
1

2

3

4

1

Ausrutschen, Stolpern und Fallen sind die Hauptursachen
für Unfälle am Arbeitsplatz. Achten Sie auf rutschige
Oberflächen, die durch die Verwendung des Werkzeugs
verursacht werden.
Gehen Sie in nicht vertrauten Umgebungen mit zusätzlicher
Sorgfalt vor. Es kann versteckte Gefahren geben, wie zum
Beispiel Stromleitungen oder andere
Versorgungsleitungen.
Das Werkzeug ist nicht für die Verwendung in
möglicherweise explosionsfähigen Atmosphären
vorgesehen und ist nicht gegen die Berührung mit
elektrischem Strom isoliert.
Gehen Sie besonders umsichtig vor, wenn Sie
Befestigungsmittel in vorhandene Wände oder andere nicht
einsehbare Stellen eintreiben, um einen Kontakt mit
versteckten Objekten (z. B. elektrischen Kabeln,
Gasleitungen) oder Personen auf der anderen Seite zu
vermeiden.

2
3
4
5
6

7
8

11

Gaswerkzeuge dürfen nur mit Brennstoffzellen verwendet
werden, die in der Betriebsanleitung des Werkzeugs
aufgelistet sind.
Seien Sie bei der Verwendung von Gaswerkzeugen
vorsichtig, da das Werkzeug heiß werden kann, was Griff
und Kontrolle beeinträchtigt.
Gaswerkzeuge müssen in belüfteten Räumen verwendet
werden.
Im Fall, dass flüssiges brennbares Gas in Kontakt mit der
menschlichen Haut kommt, können Verletzungen auftreten.
Stellen Sie sicher, dass brennbare Materialien nicht heißen
ausströmenden Gasen ausgesetzt werden.
Verwenden Sie Gaswerkzeuge nicht in
explosionsgefährdeten Bereichen, da die im Werkzeug
erzeugten Funken ein Feuer oder eine Explosion
verursachen können.
Bei Gaswerkzeugen könnte es bei regulärem Betrieb zu
einer geringen Gasfreigabe kommen.
Vorsichtsmaßregeln für die Brennstoffzelle

1. Gehen Sie sorgfältig mit der Brennstoffzelle um und
überprüfen Sie sie auf Beschädigungen. Eine beschädigte
Brennstoffzelle kann explodieren und Verletzungen
verursachen.
2. Lesen und befolgen Sie die auf der Brennstoffzelle
aufgedruckten Anweisungen.
3. Lagern Sie die Brennstoffzelle in einem gut belüfteten
Bereich.
4. Setzen Sie die Brennstoffzelle keiner direkten
Sonnenbestrahlung aus.
5. Legen Sie die Brennstoffzelle nicht in ein Fahrzeug oder
einen Kofferraum, wo die Temperatur ansteigen könnte. Sie
könnte explodieren. Eine aufgebrauchte, leere
Brennstoffzelle enthält immer noch ein brennbares
Treibgas, das einen Behälter aufblähen und in Stücke
reißen könnte.
6. Lagern Sie die Brennstoffzelle bei einer
Umgebungstemperatur von 49 °C (120 °F) oder weniger.
7. Die Brennstoffzelle enthält unter Druck gesetztes,
brennbares Gas. Wenn sie einer höheren Temperatur als
49 °C (120 °F) ausgesetzt wird, könnte das Gas aus ihr
austreten oder sie könnte bersten, was wiederum einen
Brand verursachen kann.
8. Atmen Sie das Gas nicht ein.
9. Zünden Sie die leere Brennstoffzelle nicht an und recyceln
Sie sie nicht.
10. Richten Sie niemals einen Gasstrahl auf den menschlichen
Körper.
11. Entfernen Sie nicht den Gummistopfen aus dem Boden der
Brennstoffzelle, außer bei der Entsorgung.
12. Machen Sie kein Loch in die Brennstoffzelle, indem Sie mit
einem Hammer einen Nagel einschlagen.
9 Vorsichtsmaßregeln für das Ladegerät und den Akku
1. Verwenden Sie den angegebenen Akku für das Werkzeug.
Schließen Sie das Werkzeug niemals an eine Stromquelle
oder einen anderen Akku, eine Trockenbatterie oder eine
Autobatterie an. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann
Defekte, Störungen, Hitzeentwicklung oder Entzünden
verursachen.
2. Laden Sie den Akku mit dem angegebenen Ladegerät auf.
Falls er mit einem anderen Ladegerät aufgeladen wird,
könnte er nicht richtig geladen werden, kaputtgehen, sich
entzünden oder heiß werden.
3. Laden Sie den Akku bei der angegebenen Spannung auf.
Laden Sie ihn niemals bei einer anderen als der
angegebenen Spannung auf. Das Nichtbeachten dieser
Warnung kann Entzünden oder Hitzeentwicklung
verursachen.
4. Verwenden Sie zum Laden des Akkus keinen
Transformator wie einen Verstärker, keinen
Stromgenerator und keine Gleichstromversorgung. Das
Nichtbeachten dieser Warnung verursacht eine Störung
oder das Durchbrennen des Ladegeräts.
5. Laden Sie den Akku nicht im Regen oder an Orten auf, die
Spritzwasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Falls er
unter nassen Bedingungen aufgeladen wird, besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags oder Kurzschlusses,
was wiederum einen Brand durch Durchbrennen oder
Entzünden verursachen kann.
6. Berühren Sie einen Netzstecker nicht mit nassen Händen.
Wenn Sie ihn mit nassen Händen halten, könnte dies einen
elektrischen Schlag verursachen.
7. Bedecken Sie ein Ladegerät, das gerade verwendet wird,
nicht mit einem Tuch usw. Das Zudecken könnte zur
Hitzeentwicklung und somit zum Durchbrennen oder zu
einem Brand führen.
8. Legen Sie das Ladegerät nicht in die Nähe eines Feuers.
9. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren
Substanzen auf.
10. Laden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich und vor
direkter Sonnenbestrahlung geschützt auf. Aufladen unter
direkter Sonnenbestrahlung kann das Ladegerät
überhitzen, was wiederum ein Durchbrennen oder einen
Brand verursachen kann.

11. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 0 °C (32 °F) und 40 °C (104 °F) auf. Falls die
Umgebungstemperatur weniger als 0 °C (32 °F) bis 40 °C
(104 °F) beträgt, kann das Aufladen unmöglich sein und es
könnte zu einem Brand kommen.
12. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in eine
Lüftungsöffnung oder den Akkusteckanschluss des
Ladegeräts gelangen. Sie verursachen einen elektrischen
Schlag oder Störungen. Verwenden Sie das Ladegerät an
einem staubfreien Ort.
13. Gehen Sie sorgfältig mit dem Netzkabel um. Wenn Sie das
Netzkabel des Wechselstromadapters festhalten, um das
Gerät zu tragen, oder am Netzkabel ziehen, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen, wird es beschädigt,
könnte reißen oder einen Kurzschluss verursachen.
Passen Sie auch auf, dass das Netzkabel nicht in Kontakt
mit Klingen, heißen Substanzen, Öl oder Fett kommt.
Ersetzen Sie das beschädigte Netzkabel durch ein neues.
14. Sobald der Akku vom Werkzeug abgenommen wurde,
bedecken Sie ihn unbedingt mit einer Schutzkappe, wenn
er nicht verwendet wird. Um Kurzschlüsse zu verhindern,
bedecken Sie die Klemmleiste (Metallteil) des nicht
verwendeten Akkus mit der Schutzkappe.
15. Schließen Sie die Klemmleiste (Metallteil) des Akkus nicht
kurz. Wenn er kurzgeschlossen wird, fließt ein starker
Strom und überhitzt den Akku, wobei Sie sich verbrennen
können oder der Akku beschädigt wird.
16. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer. Das Nichtbeachten
dieser Warnung kann eine Explosion verursachen.
10Wenn Sie den Akku an das Werkzeug anschließen,
beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, um
Fehlfunktionen zu vermeiden.
• Legen Sie Ihren Finger nicht auf den Auslöser.
• Drücken Sie die Kontaktnase nicht gegen irgendeinen
Gegenstand.
• Legen Sie Ihren Finger oder Ihre Hand nicht in die Nähe
der Austrittsöffnung.
• Überprüfen Sie, ob ein Betriebsgeräusch zu hören ist
oder nicht, wenn Sie nur den Akku anschließen.
* Wenn Sie den Akku anschließen und die Kontaktnase
gegen den Fußboden drücken usw., läuft der Lüfter des
Werkzeugs, aber das ist normal.
• Überprüfen Sie auf Hitzeentwicklung oder
ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche. Wenn das
Werkzeug aktiviert ist, Wärme erzeugt oder
ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche abgibt, ist das
ein Anzeichen für eine Störung. Die Verwendung des
Werkzeugs in diesem Zustand führt zu einem Unfall.
Wenn Sie etwas Ungewöhnliches feststellen, wenden
Sie sich an einen Vertragshändler von Celo.
a Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts heraus, wenn es
nicht verwendet wird.
b Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung. Legen Sie das
Werkzeug nicht in ein Fahrzeug oder einen Kofferraum, wo
die Temperatur ansteigen könnte, da es explodieren
könnte.
c Halten Sie das Werkzeug von Feuer fern.
d Benutzen Sie das Werkzeug unbedingt bei einer
Arbeitsumgebung von -10 °C (14 °F) bis 40 °C (104 °F), da
ansonsten das Werkzeuggehäuse beschädigt werden
könnte oder das Werkzeug sich entzünden oder
explodieren könnte. -10 °C (14 °F) oder weniger: Das
Werkzeuggehäuse könnte beschädigt werden. 40 °C
(104 °F) oder mehr: Die Brennstoffzelle könnte beschädigt
werden, was zum Entzünden oder zur Explosion führen
kann.
e Verwenden Sie das Werkzeug nicht im Regen oder an
einem Ort mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Das
Nichtbeachten dieser Warnung verursacht eine Störung.
f
Nehmen Sie sich vor der hohen Temperatur des
Werkzeugs in Acht. Wenn das Werkzeug über einen
längeren Zeitraum verwendet wird, werden die Nase und
die Kontaktnase heiß.
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Entfernen Sie immer die Brennstoffzelle und den Akku vom
Werkzeug und leeren Sie das Magazin, wenn die Arbeit
beendet wurde oder unterbrochen wird, wenn das
Werkzeug unbeaufsichtigt ist, wenn Sie das Werkzeug zu
einem anderen Einsatzort bewegen, einstellen, zerlegen
oder reparieren, und wenn Sie ein verklemmtes
Befestigungsmittel entfernen.

LAGERUNG
1

2
3
4
5

Wenn das Werkzeug über einen längeren Zeitraum nicht
verwendet wird, tragen Sie einen dünnen Film des
Schmiermittels auf die Stahlteile auf, um Rostbildung zu
vermeiden.
Lagern Sie das Werkzeug nicht in kalter Umgebung.
Bewahren Sie das Werkzeug in einem warmen Bereich auf.
Wenn das Werkzeug nicht verwendet wird, muss es an
einem warmen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Halten Sie es von Kindern fern.
Wenn das Werkzeug nicht verwendet wird, trennen Sie die
Brennstoffzelle und den Akku ab, nehmen Sie die
Befestigungsmittel heraus und lagern Sie das Werkzeug an
einem sicheren Ort.

STÖRUNGSBESEITIGUNG / REPARATUREN
Die Störungsbeseitigung und/oder Reparaturen dürfen nur von
Vertragshändlern von Celo oder anderen Fachleuten
durchgeführt werden.
Für die Reparatur des Werkzeugs dürfen nur die von Celo
festgelegten Ersatzteile verwendet werden.
Befolgen Sie bei der Entsorgung des Werkzeugs oder
zugehöriger Teile die entsprechenden nationalen Vorschriften.
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BETRIEBSANLEITUNG
1. SPEZIFIKATIONEN UND TECHNISCHE DATEN
1.

BEZEICHNUNG DER TEILE (SIEHE Fig.1)

1

Zylinderdeckel

b

2

Brennstoffkappe

c Magazinfuß

Magazin

3

Gehäuse

d Schutzkappe

4

LED

e Klemmleiste

5

Auslöser

f

6

Akku

g Vertiefung zum Einsetzen des Akkus

7

Haken

h

8

Nagelstopper

i Netzkabel

9

Kontaktnase

j Ladegerät

Akku
Stecker

10 Nachläufer

k Netzstecker

a Nachläufer-Halterung

l Wechselstromadapter

HINWEIS: Das Dreiecksymbol „ “ nach der Seriennummer des Werkzeugs zeigt an, dass dieses Werkzeug mit Auslösesicherung
ausgestattet ist.

2.

WERKZEUGSPEZIFIKATIONEN

PRODUKT-NR.

FORCE ONE

HÖHE

365 mm (14-3/8")

BREITE

124 mm (4-7/8")

LÄNGE

334 mm (13-1/8")

GEWICHT

3,6 kg (7,9 lbs)
(einschließlich Akku)

LADEKAPAZITÄT

22 Stifte

AKKU

Akku (Teilenr. GN70381)

AKKUKAPAZITÄT

6 V Gleichstrom, 1,5 Ah

LADEGERÄT
STROMQUELLE

Ladegerät (Teilenr. GN70380)
100–240 V Wechselstrom, 50 oder 60 Hz

STROMVERBRAUCH (Nennleistung)

8 VA (10 V, 800 mA)

LADEDAUER

maximal 150 Minuten

ZUBEHÖR

Sicherheitsbrille, Transportkoffer, Akku, Ladegerät, Werkzeug zum
Beseitigen von verklemmten Stiften

TEMPERATURBEREICH FÜR DEN
EINSATZ

3.

-5 °C / 23 °F bis 49 °C / 120 °F

SPEZIFIKATIONEN DER BEFESTIGUNGSMITTEL

PRODUKT-NR.
STIFTLÄNGE
SCHAFTDURCHMESSER
ART DES SCHAFTES
KOPFDURCHMESSER

FORCE ONE
12 bis 40 mm
2,6 mm oder 3,0 mm

(1/2" bis 1-1/2")
(0,102" oder 0,120")

Glattschaft, Abgesetzter Schaft
6,4 mm (0,252")
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4.

TECHNISCHE DATEN

GERÄUSCHPEGEL
FORCE ONE
A-bewerteter einmaliger Schallleistungspegel ------ LWA, 1 s, d

*** dB

A-bewerteter einmaliger Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz ------ LpA, 1 s, d

*** dB

Unsicherheit

*** dB

Diese Werte werden in Übereinstimmung mit EN12549:1999+A1:2008 bestimmt und dokumentiert.
HINWEIS: Diese Werte sind werkzeugbezogene Kennwerte und geben nicht die Lärmentwicklung am Einsatzort wieder. Der Lärm am
Einsatzort hängt beispielsweise von der Arbeitsumgebung, dem Werkstück, der Werkstückauflage und der Anzahl der Eintreibvorgänge
ab. Außerdem sollte auf Lärmreduzierungsmaßnahmen verwiesen werden.
HINWEIS: Die Gestaltung des Arbeitsplatzes kann auch zur Senkung des Geräuschpegels beitragen, zum Beispiel durch das Platzieren
der Werkstücke auf schalldämmenden Auflagen (siehe auch ISO 11690-1).
SCHWINGUNGEN
FORCE ONE
Vibrationskennwert

*** m/s2

Unsicherheit

*** m/s2

Diese Werte werden in Übereinstimmung mit ISO 28927-13 bestimmt und dokumentiert.
HINWEIS: Der obengenannte Vibrationsemissionswert ist ein werkzeugbezogener Kennwert und gibt nicht den Einfluss auf das Hand-ArmSystem bei der Verwendung des Werkzeugs wieder. Jeglicher Einfluss auf das Hand-Arm-System bei der Verwendung des Werkzeugs
hängt zum Beispiel von der Griffkraft, der Kontakt-Anpresskraft, der Arbeitsrichtung, der Einstellung der Energieversorgung, dem
Werkstück und der Werkstückauflage ab.

5.






ANWENDUNGSGEBIETE
Befestigen von Celo-Zubehör an Beton, Stahl, Holz oder hohlen Betonblöcken
Befestigen von Trockenbauwandschienen an Beton oder Stahl
Befestigen von Sattel-Rohrschellen an Beton
Befestigen von Holzschienen an Beton
Anbringen von Latten

Das Werkzeug ist für die Verwendung auf harten Oberflächen wie Stahl und Beton vorgesehen. Beim Betreiben des Werkzeugs ist
zusätzliche Kraft beim Herunterdrücken erforderlich, um das Werkzeug zu betreiben und ein Abrutschen zu vermeiden.

6.

PRODUKTIONSJAHR

Die Produktionsnummer dieses Produktes ist auf der Unterseite des Griffes des Hauptteils angegeben. Die ersten zwei Ziffern der Zahl
von links zeigen das Produktionsjahr an.

(Beispiel)
19 8 2 6 0 3 5 D
Jahr 2019
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Probleme mit dem Akkuladegerät
Die folgenden Fälle werden als Probleme angesehen. Ersetzen
Sie das Ladegerät und den Akku durch neue.
• Die grüne LED leuchtet nicht auf, wenn der Netzstecker des
Ladegeräts in eine Steckdose mit 100–240 V Wechselstrom
(Haushaltssteckdose) eingesteckt wird. (Wenn der Akku nicht
eingesetzt ist)
 Überprüfen Sie mit einem anderen elektrischen Gerät, ob die
Steckdose mit Strom versorgt wird.
• Weder die grüne noch die rote LED leuchtet oder blinkt, wenn
der Akku in das Ladegerät eingesetzt ist.
• Die grüne LED leuchtet 150 Minuten nach dem Aufleuchten
der roten LED nicht auf.
• Die rote LED leuchtet nicht auf, wenn der Akku in das
Ladegerät eingesetzt wird.

2. VERWENDUNG DES AKKUS
UND DES LADEGERÄTS
HINWEIS: ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES
AKKUS
1

2

3

Laden Sie den Akku vollständig auf und entladen Sie ihn
vollständig.
Wenn Sie wiederholt den noch nicht vollständig entladenen
Akku um mehr als die Hälfte seiner Kapazität aufladen,
könnte die Anzahl der Stifte, die mit jedem Ladezyklus
eingetrieben werden kann, drastisch abnehmen, und die
Lebensdauer des Akkus wird verkürzt. Es wird empfohlen,
den Akku zu verwenden, bis die LED des Werkzeugs rot
aufleuchtet, was bedeutet, dass der Akku fast leer ist.
Verwenden Sie zwei Akkus abwechselnd.
Um eine längere Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten,
wird empfohlen, einen Ersatzakku vorzubereiten und beide
abwechselnd zu verwenden.
RUHEMODUS
Um die Akku-Nutzungsdauer zu verlängern, ist dieses
Werkzeug mit einer Ruhemodus-Funktion ausgestattet.
Wenn der Akku mehr als 24 Stunden im Werkzeug
gelassen wird, schaltet das Werkzeug in den „Ruhemodus“
(das Werkzeug funktioniert nicht mehr).
Um das Werkzeug wieder in Betrieb zu nehmen, entfernen
Sie den Akku und setzen Sie ihn dann wieder ein. Daraufhin
funktioniert das Werkzeug normal.

AUFLADEN
1

2

3

Recycling des Nickel-Wasserstoff-Akkus
Als Akku für das Werkzeug werden Nickel-Wasserstoff-Akkus
verwendet, die eine wertvolle recyclebare Ressource sind.
Sobald der Akku das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat,
bedecken Sie die Klemmleiste (Metallteil) des Akkus mit der
Schutzkappe (oder kleben Sie sie mit Isolierband ab) und bringen
Sie den Akku zu Ihrem nächstgelegenen Fachhändler.
Entsorgen Sie ihn nicht selbst.
<Akkuzellen im Akku>
• Nennspannung: 1,2 V / Stück
• Verwendete Anzahl in 1 Akku: 5 Stück
VERWENDUNG DES LADEGERÄTS
Die spezielle Ladestation verfügt über LEDs (grün und rot), die
den Status des Ladegeräts und des Akkus anzeigen.

1

2

3

4

5

6

Grüne
LED

Rote
LED

○

●

EIN

AUS

●

○

AUS

EIN

○

●

EIN
Blinkt

AUS
Blinkt

○

○

EIN
Blinkt

EIN

○
EIN

Status

Beschreibung
4

Eingeschaltet Das Ladegerät wurde
angeschlossen.
(Bereitschaftsstatus: Akku
nicht eingesetzt)
Lädt
Der Akku wird aufgeladen.

Verhindern, dass der Akku inaktiv wird
In den folgenden Fällen muss der Akku 12 STUNDEN
aufgeladen werden, um die Höchstleistung zu erreichen:
• Nach dem Kauf des Werkzeugs.
• Wenn das Werkzeug 1 Monat oder länger nicht verwendet
wurde.
• Wenn klar ist, dass Sie weniger Stifte eintreiben können,
selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Nachdem die LED „Aufladen abgeschlossen“ aufgeleuchtet ist,
lassen Sie den Akku für weitere ca. 24 Stunden im Ladegerät
eingesetzt.

Der Akku wurde
Aufladen
vollständig aufgeladen.
abgeschlossen
Alarm für
hohe
Temperatur

Akkualarm
Akku-Alarm
für hohe
Temperatur

(Fig.2) Wenn der Akku 1 leer ist, nehmen Sie ihn aus dem
Werkzeug heraus.
Halten Sie das Werkzeuggehäuse gut fest und drücken Sie
die Verschlüsse 2 an beiden Seiten des Akkus 1 mit Ihren
Fingern, um ihn herauszunehmen.
(Fig.3) Stecken Sie den Stecker des Wechselstromadapters
1 in das Ladegerät 2 und stecken Sie den Netzstecker in
eine Steckdose.
Die grüne LED 3 leuchtet, um Sie über den
Bereitschaftsstatus zu informieren.
(Fig.4) Laden Sie den Akku auf.
(1) Setzen Sie den Akku 1 fest in das Ladegerät ein.
(2) Sobald er in das Ladegerät eingesetzt ist, startet der
Ladevorgang automatisch.
Die rote LED 2 leuchtet, um Sie darüber zu
informieren, dass der Ladevorgang läuft.
(3) Die maximale Ladedauer beträgt ca. 150 Minuten. Die
Ladedauer hängt von der Temperatur, der
Versorgungsspannung und der verbleibenden
Akkukapazität ab. Sobald der Ladevorgang
vollständig abgeschlossen ist, leuchtet die grüne LED
auf, um Sie darüber zu informieren, dass der
Ladevorgang abgeschlossen wurde. Wenn der
vollständig aufgeladene Akku erneut in das Ladegerät
eingesetzt wird, leuchtet wieder die rote LED auf, was
bedeutet, dass der Akku geladen wird. Dies ist keine
Störung.
Nach einer Weile leuchtet die grüne LED auf, um
anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen
ist.
Die leuchtende grüne LED zeigt an, dass der Ladevorgang
abgeschlossen ist.
(1) Halten Sie das Ladegerät fest und nehmen Sie den
Akku heraus.
(2) Trennen Sie den Netzstecker des
Wechselstromadapters von der Steckdose.

Der Akku ist überhitzt.
(Nehmen Sie ihn aus dem
Ladegerät heraus und
lassen Sie ihn eine Weile
abkühlen, bevor Sie ihn
aufladen.)
Der Akku ist defekt.
(Ersetzen Sie ihn durch
einen neuen.)
Der Akku ist defekt und
überhitzt. (Ersetzen Sie
ihn durch einen neuen.)
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3. UMGANG MIT DER
BRENNSTOFFZELLE

EINTREIBEN DER STIFTE
Das Auslösesystem des Werkzeugs ist ausschließlich vom Typ
„Vollständige fortlaufende Auslösung“.
Vorgehensweise

Die Brennstoffzelle ist doppelt strukturiert: Der innere Behälter
wurde mit einem flüssigen Brenngas befüllt und der äußere mit
einem Treibgas (einem anderen Druckgas).
Wie beim Ausdrücken einer Zahnpastatube wird das innere
Brennstoffgas durch den Druck des Treibgases herausgedrückt
und dadurch bis zum letzten Rest aufgebraucht, ohne etwas zu
verschwenden. Aufgrund dieser Struktur verbleibt das brennbare
Treibgas im äußeren Behälter, selbst nachdem das Brenngas im
inneren Behälter aufgebraucht wurde.
Daher sollte die Entsorgung der leeren Brennstoffzelle mit
äußerster Sorgfalt geschehen.

1
2

3

4

EINSETZEN DER BRENNSTOFFZELLE IN DAS WERKZEUG
(Fig.5) Drücken Sie auf den Verschluss und ziehen Sie
dann die Brennstoffkappe 1 auf.
(Fig.6) Setzen Sie die Brennstoffzelle 1 in das Werkzeug
ein.
3 (Fig.7) Sie schließen das Einsetzen der Brennstoffzelle ab,
indem Sie die Brennstoffkappe schließen, bis es klickt.
 Wenn die Brennstoffkappe geschlossen wird, während der
Akku in das Werkzeug eingesetzt ist, drückt das Magnetventil
im Werkzeug die Luft aus der Magnetventilkammer heraus
und Sie hören das Geräusch eines Luftstoßes. Dies ist ein
normales Geräusch bei der Aktivierung des Werkzeugs.
4 Es ist eventuell notwendig, die Kontaktnase 3 Mal
niederzudrücken, ohne den Auslöser zu betätigen, wenn
die Brennstoffzelle ausgetauscht wird.
1
2

Setzen Sie den Akku und die Brennstoffzelle ein.
(Fig.10) Drücken Sie die Kontaktnase gegen die Stelle, an
der Sie die Stifte eintreiben wollen.
Der Gebläsemotor wird aktiviert, das Brenngas wird
eingespritzt und dadurch wird der Brennstoff mit Luft
vermischt.
Drücken Sie die Kontaktnase fest gegen das Objekt und
betätigen Sie den Auslöser. Durch die Verbrennung des
Brennstoffs wird ein Stift in das Objekt eingetrieben.
Der nächste Stift wird nicht eingetrieben, wenn die
Kontaktnase bei weiterhin betätigtem Auslöser auf des
Objekt gesetzt wird. Lassen Sie den Auslöser los und
wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um den nächsten
Stift einzutreiben.

EINSTELLRAD FÜR DIE EINTREIBTIEFE
Stellen Sie die Eintreibtiefe ein, indem Sie das Einstellrad wie
unten gezeigt drehen.

Tief

Flach

ENTFERNEN VON STIFTEN
(Fig.11) Ziehen Sie die Nachläufer-Halterung 1 und
drücken Sie den Nachläufer. Fahren Sie dann die
Nachläufer-Halterung 1 zurück.
(Fig.12) Stellen Sie das Magazin senkrecht und drücken
Sie den Nagelstopper 3, um die Stifte 4 zu entfernen.
Stellen Sie sicher, dass keine Stifte in der Nase oder im
Magazin verbleiben.

ENTSORGEN DER VERBRAUCHTEN BRENNSTOFFZELLE
Das brennbare Treibgas verbleibt immer in den verbrauchten
Brennstoffzellen. Entsorgen Sie nach dem Ausstoßen des
Brenngases leere Brennstoffzellen nur ordnungsgemäß an dafür
vorgesehenen Orten. Bitte befolgen Sie unbedingt die örtlichen
Vorschriften zur Abfallentsorgung.

1

4. BETRIEBSANWEISUNGEN

ÄNDERN DER RICHTUNG DES HAKENS (Fig.13)
Der Haken 1 kann in zwei Richtungen ausgerichtet werden.
Entfernen Sie die Innensechskantschrauben 2 mit dem
Inbusschlüssel, ändern Sie die Richtung und stecken Sie dann
die Bolzen zurück, um alles wieder zusammenzubauen.

1.
1
2
3
4
5
6

7
8

9

2.

2

VOR DER INBETRIEBNAHME
Tragen Sie eine Sicherheitsbrille oder Schutzbrille.
Setzen Sie nicht die Brennstoffzelle und den Akku ein.
Überprüfen Sie, ob die Schrauben festgezogen sind.
Überprüfen Sie die Funktion der Kontaktnase und des
Auslösers, ob sie sich reibungslos bewegen.
Setzen Sie die Brennstoffzelle und den Akku ein.
Halten Sie das Werkzeug, ohne dabei mit dem Finger den
Auslöser zu berühren, und drücken Sie dann die
Kontaktnase gegen das Werkstück. (Das Werkzeug darf
nicht auslösen.)
Überprüfen Sie, ob Sie das Gebläse hören.
Halten Sie das Werkzeug, ohne dabei mit der Kontaktnase
das Werkstück zu berühren, und betätigen Sie den
Auslöser. (Das Werkzeug darf nicht auslösen.)
Nehmen Sie die Brennstoffzelle und den Akku heraus.

AUSTAUSCHEN DER BRENNSTOFFZELLE
Wenn der Füllstand des Brenngases niedrig ist, können keine
Stifte eingetrieben werden.
1
2
3
4

AUSTAUSCHEN DES AKKUS
Wenn der Akkuladestand niedrig ist, leuchtet die rote LED des
Werkzeugs auf.
1 (Fig. 2) Halten Sie den Griff gut fest und drücken Sie die
Verschlüsse 2 an beiden Seiten des Akkus 1, um ihn
herauszunehmen.
2 Setzen Sie den neu aufgeladenen Akku in das Gehäuse
ein, bis es klickt.
(Für das Aufladeverfahren siehe Seite 16)

BEDIENUNG

EINLEGEN DER STIFTE
Vorgehensweise
1
2

(Fig. 5) Drücken Sie auf den Verschluss und ziehen Sie
dann die Brennstoffkappe 1 auf.
(Fig. 14) Greifen Sie die verbrauchte Brennstoffzelle 2 und
nehmen Sie sie heraus.
Setzen Sie die neue Brennstoffzelle ein.
(Für das Einsetzverfahren siehe Seite 17)
Es ist eventuell notwendig, die Kontaktnase 3 Mal
niederzudrücken, ohne den Auslöser zu betätigen, wenn
die Brennstoffzelle ausgetauscht wird.

(Fig. 8) Laden Sie die Stifte 1 in den Schlitz im hinteren
Teil des Magazins, bis sie vor den Nagelstopper 2 reichen.
(Fig.9) Ziehen Sie die Nachläufer-Halterung 3 bis ganz
ans hintere Ende des Magazins und lassen Sie sie
vorsichtig los.
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ENTFERNEN VERKLEMMTER STIFTE

HINWEIS:
• GEHEN SIE VORSICHTIG MIT DEM WERKZEUG UM.
Lassen Sie das Werkzeug niemals fallen, mit etwas kollidieren
oder gegen ein hartes Material stoßen. Es könnte verformt,
rissig oder beschädigt werden.
• SCHMIEREN SIE DAS WERKZEUG NICHT.
Schmieren Sie niemals das Werkzeug, da dies Probleme
verursacht.
• LÖSEN SIE DAS WERKZEUG NICHT AUS, WENN KEINE
BEFESTIGUNGSMITTEL EINGELEGT SIND.
Wenn Sie das Werkzeug wiederholt ohne Befestigungsmittel
auslösen, wird die Haltbarkeit des Werkzeugs verringert.

• Trennen Sie IMMER den Akku und die Brennstoffzelle ab.
• Tragen Sie beim Entfernen verklemmter Nägel
Handschuhe. Führen Sie diese Arbeiten nicht mit bloßen
Händen durch.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Nägel aus der Nase
des Werkzeugs entfernt haben, bevor Sie den Akku und
die Brennstoffzelle wieder anschließen.
1
2
3
4

5
6

Nehmen Sie den Akku und die Brennstoffzelle heraus.
Entfernen Sie die Stifte, die im Magazin verblieben sind.
(Fig.15) Ziehen Sie den Entnahmehebel 1 nach oben und
nehmen Sie das Magazin aus dem Werkzeug.
Zu diesem Zeitpunkt sollte der verklemmte Stift
herausfallen. Falls der verklemmte Stift nicht herausfällt,
entfernen Sie den Stift vorsichtig und achten Sie darauf,
das Nasenteil nicht zu beschädigen.
(Fig. 16) Stecken Sie das vordere Ende des Magazins in
die Magazinführung (Nase) 2.
(Fig. 17) Achten Sie darauf, das Magazin und die
Magazinhalterung lückenlos aufeinander auszurichten.
Drücken Sie den Entnahmehebel, bis es klickt.

5. WARTUNGSANLEITUNG

Eine ordnungsgemäße Wartung ist erforderlich, um den
sicheren Betrieb des Werkzeugs zu gewährleisten.
ARBEITGEBER, WERKZEUGBESITZER UND BEDIENER
DES WERKZEUGS SIND DAFÜR VERANTWORTLICH
SICHERZUSTELLEN, DASS:
1.
2.
3.

4.

5.
1

2

3

die Wartungsanweisungen für das Werkzeug für das
entsprechende Personal zugänglich sind,
NUR QUALIFIZIERTES PERSONAL das Werkzeug
reparieren darf,
die Wartungsanweisungen des Herstellers für das
Werkzeug für das Personal, das die Wartung durchführt,
zugänglich sind,
Werkzeuge, die repariert werden müssen, außer Betrieb
genommen sowie zur Sicherheit gekennzeichnet und
gesondert weggelegt werden.
alle Werkzeuge in ihrem Besitz ordnungsgemäß gewartet
werden.
INSPIZIEREN SIE TÄGLICH DAS WERKZEUG UND ALLE
SEINE TEILE.
(1) Ziehen Sie alle Schrauben, Kappen und Bolzen fest
und überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß
angebracht sind.
(2) Achten Sie darauf, das sich die Kontaktnase stets
reibungslos bewegen kann.
(3) Überprüfen Sie, dass Teile, die in Beziehung zu den
Bedienelementen des Werkzeugs (z. B. Auslöser)
stehen, ordnungsgemäß funktionieren.
REINIGEN SIE DEN LUFTFILTER (Fig.18).
Reinigen Sie den Luftfilter jeden zweiten Tag. Öffnen Sie
die Luftfilter-Abdeckung 1 mit einem normalen
Schraubendreher und reinigen Sie den Filter 2 mit
Druckluft.
WARTUNGS-LED-ANZEIGE (Fig.19)
Wenn die LED (1) anfängt zu blinken, ist es an der Zeit, das
Werkzeug zu reinigen und zu inspizieren. Bringen Sie das
Werkzeug zur Überprüfung und inneren Reinigung zu
Ihrem nächstgelegenen Fachhändler.
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ESPAÑOL
3. Instruir a los operarios y usuarios de la herramienta sobre el
uso seguro de la misma, tal como se describe en las
etiquetas, advertencias e instrucciones de seguridad y
funcionamiento.
4. Permitir el uso de la herramienta únicamente a quienes hayan
leído y comprendido las etiquetas, advertencias e
instrucciones de seguridad y funcionamiento.
5. Permitir el uso de la herramienta únicamente cuando el
operario y el resto de personal que se encuentre en la zona
de trabajo lleven el equipo de protección ocular adecuado y,
si fuera necesario, el resto de equipamiento protector
personal pertinente, como casco, protección auditiva y
calzado de seguridad. Advertir durante cuánto tiempo puede
usarse la herramienta con seguridad e indicar cuáles son las
posturas de trabajo adecuadas.

Antes de utilizar la herramienta, lea y
comprenda las siguientes instrucciones. El
incumplimiento de las instrucciones puede
provocar LESIONES GRAVES o incluso la
MUERTE.
Explicación de los símbolos marcados en la
herramienta.
Lea y comprenda las etiquetas, el manual de
instrucciones de seguridad y el manual de
instrucciones de funcionamiento de la
herramienta antes de usarla. El incumplimiento
de las advertencias puede provocar lesiones
graves.
Conserve estas instrucciones junto con la
herramienta para futuras consultas.
Si necesita obtener copias adicionales de este
manual, del manual de instrucciones de
funcionamiento o de las etiquetas de la
herramienta, puede acceder a ellas en Internet.
Para obtener más información, contacte con
nosotros a través de nuestra página web.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

1

Los operarios y demás personas que se
encuentren en la zona de trabajo deben llevar
puestas gafas de seguridad resistentes a los
impactos y provistas de protectores laterales. La
zona de los ojos se encuentra siempre bajo
peligro potencial debido a la presencia de polvo
en el aire expulsado o a la posibilidad de que un
clavo salga despedido si la herramienta se
manipula de forma incorrecta.
El equipo de protección ocular debe responder a
las exigencias del Instituto Nacional Americano
de Normalización, ANSI Z87.1 (Directiva del
Consejo 89/686/CEE del 21 de diciembre de
1989).
El encargado es responsable de imponer el uso
del equipo de protección ocular al operario de la
herramienta y al resto de personal que se
encuentre en la zona de trabajo.

2

Utilice únicamente la fuente de energía autorizada. Nunca
utilice gases reactivos combustibles o a alta presión
(oxígeno, dióxido de carbono, acetileno, gases inflamables,
etc.) como fuente de energía.
No utilice la herramienta eléctrica en atmósferas
explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos
inflamables, gases o polvo combustible.

Normas de seguridad generales
1

Mantenga los dedos alejados del disparador cuando no
esté utilizando la herramienta, y cuando esté cambiando de
una posición de trabajo a otra.
2 Mantenga todas las partes del cuerpo (manos, piernas,
etc.) alejadas de la dirección de disparo y asegúrese de que
el clavo no pueda penetrar en ninguna parte del cuerpo.
3 Lea y comprenda las instrucciones de seguridad antes de
conectar, desconectar, cargar, accionar, realizar labores de
mantenimiento, sustituir accesorios o trabajar cerca de la
herramienta. El incumplimiento de esta advertencia puede
provocar lesiones corporales graves.
4 Cuando utilice la herramienta, coloque la salida de
descarga correctamente sobre la superficie de trabajo. Si la
salida de descarga no se coloca correctamente, los clavos
pueden salir despedidos de la superficie de trabajo, lo cual
es extremadamente peligroso.
5 Sujete la herramienta con fuerza y prepárese para el
movimiento de retroceso.
6 La herramienta solo debe ser utilizada por operarios que
cuenten con la experiencia técnica necesaria.
7 No modifique la herramienta. Las modificaciones pueden
reducir la eficacia de las medidas de seguridad y aumentar
el riesgo para el operario y personas circundantes.
8 Cuando utilice una herramienta diseñada para usarse
sobre superficies duras, como acero u hormigón, aplique la
fuerza necesaria para evitar que la herramienta se deslice.
9 No utilice la herramienta si está dañada o no funciona
correctamente. Etiquete y separe físicamente la
herramienta para evitar que alguien pueda usarla.
10 Tenga cuidado cuando manipule los clavos, en especial
cuando los cargue o descargue, ya que tienen puntas
afiladas que pueden provocar lesiones.
a Compruebe siempre la herramienta antes de usarla para
detectar posibles piezas rotas, desgastadas o mal
conectadas.
b Utilice la herramienta sin extralimitarse. Úsela únicamente
en un lugar de trabajo seguro. Manténgase en todo
momento en equilibrio, con los pies bien apoyados en el
suelo.

Las condiciones de trabajo pueden implicar la
exposición a altos niveles de ruido susceptibles
de causar daños auditivos. Por ello, el encargado
y el operario deben asegurarse de utilizar la
protección auditiva necesaria y de garantizar que
el resto de personas la utilicen en la zona de
trabajo.
LOS ENCARGADOS, PROPIETARIOS DE LA HERRAMIENTA
Y OPERARIOS SON RESPONSABLES DEL USO SEGURO DE
LA MISMA Y DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES.

Los encargados, propietarios de la herramienta
y operarios deben, como mínimo:
1. Asegurarse de que las etiquetas, advertencias, e
instrucciones de funcionamiento y seguridad de la máquina,
suministradas por el fabricante, se proporcionen a todos los
operarios y usuarios de la máquina. No utilice la herramienta
si alguna de las etiquetas de advertencia de seguridad falta o
está deteriorada.
2. Seleccionar un sistema de activación (disparo) adecuado
entre las opciones disponibles, considerando el trabajo
concreto en el que la herramienta va a usarse. Póngase en
contacto con un distribuidor autorizado de Celo para obtener
información sobre los diferentes sistemas de activación.
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c

s

Mantenga alejados a los niños y a los curiosos (cuando
trabaje en una zona donde sea probable el tránsito de
gente). Acote con claridad su área de trabajo.
d Nunca apunte la herramienta hacia usted ni hacia otras
personas. Los disparos accidentales pueden provocar
lesiones graves. Asegúrese de que la salida de descarga
no esté apuntando hacia ninguna persona cuando conecte
o desconecte la manguera, cargue o descargue clavos, o
realice operaciones similares.
e Aparte el dedo del disparador cuando esté recogiendo la
herramienta, cuando camine con ella en la mano o cuando
cambie de una zona o posición de trabajo a otra, ya que si
apoya el dedo en el disparador éste podría accionarse
involuntariamente.
f
Utilice únicamente guantes que permitan palpar y controlar
de forma segura el disparador y todos los dispositivos de
ajuste.
g Cuando no la esté utilizando, desconecte la herramienta de
la fuente de alimentación, retire los clavos y colóquela en
un lugar seguro apoyada sobre uno de sus lados.
h Consulte siempre las instrucciones de mantenimiento de la
herramienta para obtener información detallada sobre el
correcto mantenimiento de la misma. La herramienta solo
debe ser reparada por personal cualificado que utilice
piezas suministradas o recomendadas por Celo o piezas
con un rendimiento equivalente.
i
Antes de usar la herramienta, inspecciónela para
comprobar:
• Que se utiliza una fuente de alimentación adecuada
(consulte el manual de instrucciones de funcionamiento
de Celo).
• Que la herramienta funciona correctamente.
• Qué sistema de accionamiento está seleccionado en la
herramienta y cómo funciona.
• Que las piezas móviles no están desalineadas ni
atoradas.
• Que se reúnen todas las condiciones necesarias para un
funcionamiento adecuado y seguro de la herramienta.
• Que todos los tornillos y pernos están bien apretados y
correctamente instalados; los tornillos y pernos flojos o
mal instalados provocan accidentes y daños en la
herramienta cuando ésta se pone en marcha.
• Compruebe con frecuencia el funcionamiento de la nariz
de contacto. No utilice la herramienta si no funciona de
forma adecuada, ya que podría dispararse un clavo
accidentalmente. No interfiera en el correcto
funcionamiento de la nariz de contacto.
j
No retire ni altere los controles de operación de la
herramienta (disparador, nariz de contacto) ni haga nada
que los vuelva inoperables.
k No utilice la herramienta si alguna parte de los controles de
operación (disparador, brazo de contacto) está inoperable,
desconectada o alterada, o no funciona correctamente.
l
Asuma siempre que la herramienta contiene clavos. No
accione la herramienta a menos que esté firmemente
presionada contra la superficie de trabajo.
m Respete la herramienta como útil de trabajo.
n No juegue haciendo bromas.
o Manténgase alerta y centrado en el trabajo y utilice el
sentido común cuando trabaje con herramientas.
p No utilice la herramienta si se siente cansado, después de
consumir drogas o alcohol, o bajo la influencia de
medicamentos.
q No dispare clavos sobre otros clavos, ya que pueden salir
desviados y provocar lesiones.
r
Después de disparar un clavo, la herramienta puede hacer
un movimiento de retroceso y alejarse de la superficie de
trabajo. Para reducir el riesgo de lesiones durante el
retroceso:
• Mantenga siempre el control de la herramienta.
• Permita que el retroceso aleje la herramienta de la
superficie de trabajo.
• Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la
herramienta.

Cuando trabaje cerca del borde de una superficie de
trabajo o en un ángulo inclinado, procure evitar que la
superficie se astille o se fragmente o que los clavos salgan
despedidos, ya que pueden producirse lesiones.
t
No cargue la herramienta con clavos si alguno de los
controles de operación (disparador, nariz de contacto) está
activado.
u Cuando trabaje en tejados o en otros lugares inclinados,
comience en la parte más baja y vaya subiendo
gradualmente. Disparar clavos mientras se desplaza hacia
abajo es peligroso, ya que puede perder el equilibrio.
Nunca dispare la herramienta al aire, ya que ello puede
provocar que el clavo salga despedido y que la herramienta
se someta a un esfuerzo excesivo.
v No utilice la herramienta como un martillo.
w La herramienta solo debe usarse con el fin para el que fue
diseñada.
x Cuando la herramienta no se esté utilizando, guárdela en
un lugar seco alejado de los niños.
A continuación se describen los peligros previsibles y las
advertencias pertinentes en el uso general de la herramienta.
Valore los riesgos específicos que puedan presentarse como
resultado de cada uso concreto.
Peligros provocados por elementos proyectados
1

2
3
4
5
6

La herramienta debe desconectarse de la corriente
eléctrica cuando:
• No se esté utilizando.
• Se estén realizando labores de reparación o
mantenimiento.
• Se esté eliminando un clavo atascado.
• Se esté levantando, bajando o trasladando a otro lugar.
• Esté fuera del control o supervisión del operario.
• Se estén realizando ajustes.
• Se estén retirando clavos del cargador.
• Se estén cambiando o sustituyendo accesorios.
Durante el uso, asegúrese de que los clavos penetren
correctamente en el material y no puedan salir despedidos
hacia el operario o personas circundantes.
Durante el uso, es posible que salgan despedidos restos de
la pieza de trabajo o del sistema de unión de los clavos.
Tenga cuidado con estos restos.
Lleve siempre puestas gafas de seguridad resistentes a los
impactos y provistas de protectores laterales cuando esté
utilizando la herramienta.
El operario debe evaluar los posibles riesgos para las
demás personas.
Asegúrese de que la herramienta esté firmemente
presionada contra la superficie de trabajo y no pueda
deslizarse.

Peligros provocados por un uso inadecuado
1
2
3
4

5
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Sujete correctamente la herramienta y prepárese para
reaccionar ante movimientos normales o bruscos, como el
retroceso.
Mantenga el cuerpo en una posición equilibrada con los
pies bien apoyados.
Deben usarse gafas de seguridad apropiadas, y es
recomendable el uso de guantes y ropa protectora
adecuada.
En algunos entornos de trabajo se requiere el uso de
máscaras antipolvo, protección auditiva, casco, calzado de
seguridad y equipo de protección personal. Los
encargados, propietarios de la herramienta y operarios
deben imponer el uso del equipo de protección adecuado a
todo el personal que se encuentre en la zona de trabajo.
NOTA: Todo el equipo de protección personal debe cumplir
con la normativa aplicable, como la norma ANSI A89.1
relativa a la protección de la cabeza o la norma 29 C.F.R.
1926.52 relativa a la protección auditiva.
Utilice únicamente la fuente de alimentación específica de
la herramienta.

2

Peligros provocados por movimientos repetitivos
1
2

3

4

Cuando una herramienta se utiliza durante un largo periodo
de tiempo, el operario puede sentir molestias en las manos,
brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo.
Mientras utiliza la herramienta, el operario debe adoptar
una postura adecuada pero ergonómica. Debe mantener
los pies bien apoyados en el suelo y evitar adoptar posturas
inusuales o que puedan hacerle perder el equilibrio.
Si el operario manifiesta síntomas tales como molestias,
dolores, palpitaciones, pinzamientos, hormigueo,
entumecimiento, quemazón o rigidez persistentes o
recurrentes, no debe ignorar estas señales de advertencia.
Debe consultar el problema con un profesional médico
cualificado.
Cualquier evaluación del riesgo debe centrarse en los
trastornos musculoesqueléticos, y basarse
preferentemente en la suposición de que reducir la fatiga
durante el trabajo es un modo eficaz de aliviar los
trastornos.

3
4
5
6

7

Instrucciones de seguridad adicionales para herramientas de
gas

Peligros provocados por accesorios y consumibles

1

Utilice únicamente clavos y accesorios fabricados o
recomendados por Celo, o cuyo rendimiento sea
equivalente a los recomendados por Celo.

2

Peligros provocados por el lugar de trabajo
1

2
3
4

Los resbalones, tropiezos y caídas son las principales
causas de lesiones en el lugar de trabajo. Tenga cuidado
con las superficies resbaladizas provocadas por el uso de
la herramienta.
Sea especialmente precavido en entornos con los que no
esté familiarizado. Puede haber peligros ocultos, como
tendidos eléctricos o canalizaciones de otro tipo.
La herramienta no está diseñada para usarse en
atmósferas potencialmente explosivas, y no está aislada
para poder entrar en contacto con la energía eléctrica.
Tenga especial cuidado cuando dispare clavos en paredes
o zonas sin visibilidad para evitar el contacto con personas
u objetos ocultos que se encuentren al otro lado (por
ejemplo, cables eléctricos o tuberías de gas).

3
4
5
6
7
8
1.

Peligros provocados por el polvo y el escape
1

2
3

2.

Si se utiliza en un lugar donde exista polvo estático, la
herramienta puede alterar el polvo y provocar un peligro. La
evaluación del riesgo debe tener en cuenta el polvo
generado por el uso de la herramienta y la posibilidad de
alteración del polvo existente.
En un entorno lleno de polvo, oriente el escape de forma
que el polvo se altere lo menos posible.
Si se generan peligros provocados por el polvo o el escape,
la prioridad debe ser controlarlos cambiando la orientación
del escape de la herramienta.

3.
4.
5.

6.
7.

Peligros provocados por el ruido
1

2
3
4

La exposición a un alto nivel de ruido sin la protección
debida puede provocar una pérdida auditiva permanente e
incapacitante, además de otros problemas como silbidos,
pitidos o zumbidos en los oídos. La evaluación del riesgo y
la implementación de un sistema de prevención adecuado
son esenciales.
Las medidas de prevención del riesgo pueden incluir
acciones tales como la amortiguación de los materiales
para evitar que las piezas de trabajo resuenen.
Utilice una protección auditiva adecuada.
Utilice y mantenga la herramienta como se recomienda en
los manuales de instrucciones de seguridad y
funcionamiento, a fin de evitar un aumento innecesario del
nivel de ruido.

8.
9.
10.
11.
12.
9
1.

2.

Peligros provocados por la vibración
1

La exposición a la vibración puede causar daños
incapacitantes en los nervios y en el riego sanguíneo de las
manos y los brazos.
Póngase ropa de abrigo cuando haga frío, y mantenga las
manos calientes y secas.
Si sufre entumecimiento, hormigueo, dolor o
blanqueamiento de los dedos o de las manos, acuda a un
profesional médico cualificado.
Utilice y mantenga la herramienta como se recomienda en
estas instrucciones, a fin de evitar un aumento innecesario
del nivel de vibración.
Sujete la herramienta con firmeza suficiente pero sin
excederse, ya que el peligro provocado por la vibración es
generalmente más alto cuando la fuerza de agarre es
mayor.
Si un operario se expone a la vibración de la herramienta
durante un largo periodo de tiempo, puede sufrir lesiones
por movimientos repetitivos.

Es esencial realizar una evaluación de estos riesgos, e
implementar las medidas de prevención adecuadas.
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Las herramientas de gas solo deben usarse con las pilas de
combustible indicadas en el manual de instrucciones de
funcionamiento de la herramienta.
Tenga cuidado cuando utilice herramientas de gas, ya que
la herramienta puede calentarse y reducir el agarre y el
control.
Las herramientas de gas deben usarse en espacios
ventilados.
Si el gas combustible líquido entra en contacto con la piel
humana, pueden producirse lesiones.
Asegúrese de que los materiales combustibles no se
expongan a los gases de escape calientes.
No utilice herramientas de gas en atmósferas explosivas,
ya que las chispas generadas en la herramienta pueden
provocar un incendio o una explosión.
En las herramientas de gas, el funcionamiento normal
puede generar un pequeño escape de gas.
Precauciones relativas a la pila de combustible
Manipule la pila de combustible con cuidado y revísela para
detectar posibles daños. Una pila de combustible dañada
puede explosionar y provocar lesiones.
Lea y siga las instrucciones impresas en la pila de
combustible.
Almacene la pila de combustible en un lugar bien ventilado.
No exponga la pila de combustible a la luz solar directa.
No coloque la pila de combustible en un vehículo o un
contenedor donde la temperatura pueda elevarse. La pila
podría explosionar. Una pila de combustible usada y vacía
aún contiene gas propulsor combustible, que puede
inflamarse y explosionar haciendo que el contenedor salte
en pedazos.
Almacene la pila de combustible a una temperatura
ambiente que no supere los 49 °C (120 °F).
La pila de combustible contiene gas combustible
presurizado. Si se expone a una temperatura superior a
49 °C (120 °F), el gas puede fugarse de la pila o estallar,
provocando un incendio.
No inhale el gas.
No incinere ni recicle la pila de combustible vacía.
Nunca lance el gas sobre el cuerpo humano.
No quite el tapón de goma de la parte inferior de la pila de
combustible, excepto cuando vaya a desecharla.
No perfore la pila de combustible con un clavo y un martillo.
Precauciones relativas al cargador y la batería
Utilice la batería específica de la herramienta. Nunca
conecte la herramienta a una fuente de alimentación, a otra
batería recargable, a una pila seca o a una batería de
automóvil. Si lo hace pueden producirse averías,
problemas, generación de calor o una combustión.
Cargue la herramienta con el cargador específico. Si se
utiliza otro cargador, la herramienta podría no cargarse
correctamente, además de averiarse, incendiarse o
generar calor.

d

3. Cargue la batería con el voltaje especificado. Nunca la
cargue con un voltaje diferente al especificado. Si lo hace
puede producirse generación de calor o una combustión.
4. No cargue la batería utilizando un transformador, como un
motor de sobrealimentación, un motor generador o una
fuente de alimentación de CC. Si lo hace, pueden
producirse problemas o el sobrecalentamiento del
cargador.
5. No cargue la batería bajo la lluvia o en un lugar expuesto a
la humedad o a salpicaduras de agua. Si se carga en
condiciones húmedas, puede producirse una descarga
eléctrica o un cortocircuito, provocando un incendio a
causa del sobrecalentamiento o la combustión.
6. No toque el enchufe con las manos húmedas. Si lo hace,
puede producirse una descarga eléctrica.
7. No cubra el cargador con un paño o similar mientras lo esté
utilizando. Si lo hace puede generarse calor, provocando
un sobrecalentamiento o un incendio.
8. No coloque el cargador cerca de un fuego.
9. No cargue la batería cerca de una sustancia combustible.
10. Cargue la batería en un lugar bien ventilado y protegido de
la luz solar directa. Si la carga se realiza bajo la luz solar
directa, el cargador puede recalentarse, provocando un
sobrecalentamiento o un incendio.
11. Cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 0
°C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si la temperatura ambiente
no se encuentra entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F), la
carga podría no realizarse correctamente, provocando un
incendio.
12. Evite la penetración de materiales extraños en el orificio de
ventilación y en la toma para batería del cargador. Estos
materiales pueden producir problemas o una descarga
eléctrica. Utilice el cargador en un lugar donde no haya polvo.
13. Manipule con cuidado el cable de alimentación. Si agarra el
cable de alimentación del adaptador de CA para trasladar
el cargador o para desconectarlo de la toma de corriente, el
cable puede dañarse y provocar la rotura de los hilos o un
cortocircuito. Asimismo, evite que entre en contacto con
objetos cortantes, sustancias a alta temperatura, aceite o
grasa. Si el cable de alimentación se deteriora, sustitúyalo
por uno nuevo.
14. Una vez que la batería se haya desconectado de la
herramienta, cúbrala con una funda mientras no la esté
utilizando. Para evitar que se produzca un cortocircuito,
cubra el bloque de terminales (parte metálica) de la batería
con la funda.
15. No provoque un cortocircuito en el bloque de terminales
(parte metálica) de la batería. Si lo hace, se generará una
corriente intensa que sobrecalentará la batería,
provocándole quemaduras a usted o daños en la batería.
16. No arroje la batería al fuego. Si lo hace, puede producirse
una explosión.
10Cuando conecte la batería a la herramienta, asegúrese de
respetar las siguientes advertencias para evitar un mal
funcionamiento:
• No coloque el dedo en el disparador.
• No presione la nariz de contacto contra el objeto.
• No coloque el dedo ni la mano cerca de la salida de
descarga.
• Compruebe si, con solo conectar la batería, se oye
algún sonido de funcionamiento.
* Si conecta la batería y presiona la nariz de contacto
contra el suelo, el ventilador de la herramienta se
pondrá en marcha, pero esto es normal.
• Compruebe si se genera calor, o si se detecta algún olor
o sonido inusuales. Si la herramienta se activa, genera
calor o emite algún olor o sonido inusuales, ello indica la
existencia de un problema. Si la herramienta se utiliza
en estas condiciones, se producirá un accidente. Si
detecta alguna anomalía, póngase en contacto con un
distribuidor autorizado de Celo.
a Desenchufe el cargador cuando no lo esté utilizando.
b Evite la luz solar directa. No coloque la herramienta en un
vehículo o un contenedor donde la temperatura pueda
elevarse, ya que podría explosionar.
c Mantenga la herramienta alejada del fuego.

e
f

g

Asegúrese de utilizar la herramienta en un entorno de
trabajo con una temperatura de entre -10 °C (14 °F) y 40 °C
(104 °F), ya que de lo contrario podría dañarse, incendiarse
o explosionar. Si la temperatura es de -10 °C (14 °F) o
inferior, la herramienta puede dañarse. Si es de 40 °C
(104 °F) o superior, la pila de combustible puede dañarse,
provocando una ignición o una explosión.
No utilice la herramienta bajo la lluvia o en un lugar muy
húmedo. Si lo hace, pueden producirse problemas.
Tenga presente que la herramienta puede alcanzar una
temperatura elevada. Si la herramienta se utiliza durante un
largo periodo de tiempo, la nariz y la nariz de contacto
pueden calentarse. Tenga cuidado de no quemarse.
Extraiga siempre la pila de combustible y la batería de la
herramienta y vacíe el cargador cuando el trabajo finalice o
se interrumpa, cuando la herramienta se deje desatendida,
cuando se traslade a una zona de trabajo diferente, cuando
la herramienta deba ajustarse, desmontarse o repararse, y
cuando vaya a eliminarse un clavo atascado.

ALMACENAMIENTO
1
2
3
4
5

Cuando la herramienta no vaya a usarse durante un largo
periodo de tiempo, aplique una capa fina de lubricante en
las partes de acero para evitar la formación de óxido.
No guarde la herramienta en lugares fríos. Manténgala en
un lugar templado.
Cuando no la utilice, guarde la herramienta en un lugar
templado y seco.
Manténgala fuera del alcance de los niños.
Cuando no la utilice, desconecte la pila de combustible y la
batería, descargue los clavos, y almacénela en un lugar
seguro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/REPARACIONES
La solución de problemas y las reparaciones deben ser
confiadas únicamente a distribuidores autorizados de Celo o a
otros técnicos cualificados.
En la reparación de las herramientas, deben usarse únicamente
las piezas especificadas por Celo.
Cuando deba desechar la herramienta o sus piezas, cumpla con
las normas nacionales aplicables en materia de eliminación de
residuos.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS
1.

NOMBRE DE LAS PIEZAS (VÉASE Fig.1)

1

Tapa del cilindro

b

2

Tapa del combustible

c Pie del cargador

Cargador

3

Carcasa

d Tapa del paquete

4

LED

e Bloque de terminales

5

Disparador

f

6

Batería

g Hueco de inserción de la batería

7

Gancho

h

8

Tope de clavos

i Cable de alimentación

9

Nariz de contacto

j Cargador

Batería
Clavija

10 Seguidor

k

a Soporte del seguidor

l Adaptador de CA

Enchufe

NOTA: El símbolo de triángulo marcado como “ ” a continuación del número de serie de la herramienta indica que la máquina está
equipada con una abrazadera de seguridad.

2.

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

N° DE PRODUCTO

FORCE ONE

ALTURA

365 mm (14-3/8")

ANCHURA

124 mm (4-7/8")

LONGITUD

334 mm (13-1/8")

PESO

3,6 kg (7,9 lbs)
(Batería incluida)

CAPACIDAD DE CARGA

22 clavos

BATERÍA

Batería (n.º de pieza GN70381)

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

6 V CC, 1,5 Ah
Cargador (n.º de pieza GN70380)

CARGADOR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

100-240 V CA, 50 o 60 Hz

CONSUMO DE ENERGÍA (potencia
nominal)

8 VA (10 V 800 mA)
150 minutos como máximo

TIEMPO DE CARGA
ACCESORIOS

Gafas de seguridad, maletín de transporte, batería, cargador de la
batería, herramienta de eliminación de atascos
-5°C (23°F) a 49°C (120°F)

RANGO DE TEMPERATURA DE USO

3.

ESPECIFICACIONES DE LOS CLAVOS

N° DE PRODUCTO
LONGITUD DEL CLAVO
DIÁMETRO DEL VÁSTAGO

FORCE ONE
12 a 40 mm (1/2" a 1-1/2")
2,6 mm o 3,0 mm (0,102" o 0,120")

TIPO DE VÁSTAGO

Liso, escalonado

DIÁMETRO DE LA CABEZA

6,4 mm (0,252")
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4.

DATOS TÉCNICOS

NIVEL DE RUIDO
FORCE ONE
Nivel de potencia acústica ponderado A ------ LWA, 1s, d

*** dB

Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en el puesto de trabajo------ LpA, 1s, d

*** dB

Incertidumbre

*** dB

La determinación y documentación de estos valores se realiza según EN12549:1999 + A1:2008.
NOTA: Estos valores son los característicos de la herramienta y no representan la generación de ruido en el punto de utilización. El nivel
de ruido en el punto de utilización dependerá, por ejemplo, del entorno de trabajo, la pieza de trabajo, el soporte de la pieza de trabajo y
el número de operaciones de accionamiento. Asimismo, deben tenerse en cuenta las medidas de reducción del ruido.
NOTA: La disposición del lugar de trabajo también puede ayudar a reducir el nivel de ruido, por ejemplo colocando las piezas de trabajo
sobre soportes amortiguadores del ruido (véase también ISO 11690-1).
VIBRACIÓN
FORCE ONE
Valor de vibración característico

*** m/s2

Incertidumbre

*** m/s2

La determinación y documentación de estos valores se realiza según ISO 28927-13.
NOTA: El valor de emisión de vibraciones anteriormente indicado es el característico de la herramienta y no representa la influencia en el
sistema mano-brazo cuando se utiliza la herramienta. La influencia en el sistema mano-brazo cuando se utiliza la herramienta dependerá,
por ejemplo, de la fuerza de agarre, la fuerza de presión de contacto, la dirección de trabajo, el ajuste del suministro de energía, la pieza
de trabajo y el soporte de la pieza de trabajo.

5.






APLICACIONES
Fijación de accesorios Celo a hormigón, acero, madera o bloques huecos de hormigón
Fijación de perfiles de paneles de yeso a hormigón o acero
Fijación de abrazaderas a hormigón
Fijación de perfiles de madera a hormigón
Instalación de listones

La herramienta está diseñada para usarse sobre superficies duras como acero u hormigón. Cuando utilice la herramienta, ejerza la fuerza
de presión adicional necesaria para accionarla y evitar que se deslice.

6.

INFORMACIÓN SOBRE EL AÑO DE PRODUCCIÓN

Este producto lleva indicado el número de producción en la parte inferior de la empuñadura del cuerpo principal. Los dos primeros dígitos
de la izquierda indican el año de producción.

(Ejemplo)
19 8 2 6 0 3 5 D
Año 2019

24

2. CÓMO USAR LA BATERÍA Y EL
CARGADOR

• El LED verde no se ilumina 150 minutos después de que el
rojo se haya iluminado.
• El LED rojo no se ilumina cuando la batería está insertada en
el cargador.

AVISO: USO ADECUADO DE LA BATERÍA
1

2

3

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Cargue y descargue por completo la batería.
Si se carga repetidamente sin haberse descargado por
debajo del 50% de su capacidad, el número de disparos
realizados con cada carga disminuirá drásticamente y se
acortará la vida útil de la batería. Se recomienda usarla hasta
que el LED de la herramienta se ilumine en rojo y la máquina
se quede sin potencia eléctrica.
Utilice dos baterías de forma alterna.
Para garantizar que la batería tenga la vida útil más larga
posible, se recomienda usar dos baterías de forma alterna,
teniendo siempre preparada una de repuesto.
MODO DE SUSPENSIÓN
Esta herramienta incorpora una función de suspensión que
permite prolongar la duración de la batería.
Si la batería se deja en la herramienta durante más de 24
horas, ésta pasa al "modo de suspensión" (queda inactiva).
Para poder poner de nuevo en marcha la herramienta,
extraiga y vuelva a instalar la batería. De este modo, la
herramienta funcionará de nuevo con normalidad.

1

2

3

Reciclado de la batería de níquel-hidrógeno
La batería de la herramienta está compuesta por baterías de
níquel-hidrógeno que son una valiosa fuente de materiales de
reciclado. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, cubra
el bloque de terminales (sección metálica) con la tapa del
paquete (envuélvalo con cinta aislante) y llévela a su distribuidor
más cercano para desecharla.
<Celdas de batería del paquete de baterías>
• Tensión nominal: 1,2 V/unidad
• Cantidad usada en 1 paquete: 5 unidades
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CÓMO USAR EL CARGADOR
La base del cargador tiene unos indicadores LED (de color verde
y rojo) que indican el estado del cargador y de la batería.

1

Verde
LED

Rojo
LED

○

●

Estado

Descripción

Encendido

El cargador se ha
enchufado
(encendido: batería no
insertada)
La batería se está
cargando.

Iluminado Apagado
2

●

○

Cargando

Cómo evitar que el paquete de baterías se quede inactivo
En los casos siguientes, el paquete de baterías debe cargarse
durante 12 HORAS para obtener el máximo rendimiento:
• Tras adquirir la herramienta.
• Cuando la herramienta no se ha usado durante 1 mes o más.
• Cuando resulta evidente que se pueden disparar menos
clavos incluso con la batería totalmente cargada.
Cuando el indicador de carga finalizada se haya iluminado, deje
la batería insertada en el cargador durante otras 24 horas
aproximadamente.

Apagado Iluminado
3

○

●

Carga
finalizada

Iluminado Apagado
4 Parpadeante Parpadeante Alarma de
temperatura
alta
5

○

○

Alarma de
batería

Iluminado Iluminado
6 Parpadeante
Alarma de
temperatura
Iluminado alta de la
batería

○

(Fig.2) Si la batería 1 está agotada, extráigala de la
herramienta.
Sujete firmemente el cuerpo de la herramienta y presione
con los dedos los cierres 2 situados a ambos lados de la
batería 1 para extraerla.
(Fig.3) Inserte la clavija del adaptador de CA 1 en el
cargador 2 y conecte el enchufe a una toma de corriente
eléctrica.
El LED verde 3 se ilumina para indicar que el cargador está
encendido.
(Fig.4) Cargue la batería.
(1) Inserte firmemente la batería 1 en el cargador.
(2) Una vez insertada en el cargador, la carga se iniciará
automáticamente.
El LED rojo 2 se ilumina para indicar que la batería
se está cargando.
(3) El tiempo máximo de carga es de aproximadamente
150 minutos. Este tiempo varía en función de la
temperatura, la tensión de alimentación y la
capacidad restante de la batería. Una vez completada
la carga, el LED verde se ilumina para indicar que la
carga ha finalizado. Si la batería totalmente cargada
se vuelve a insertar en el cargador, el LED rojo se
ilumina de nuevo para indicar que se está cargando.
Esto no supone una anomalía.
Transcurrido un breve plazo de tiempo, el LED verde
se iluminará para indicar que la carga ha finalizado.
Cuando el LED verde se ilumina, ello indica que la carga ha
finalizado.
(1) Sujete el cargador y extraiga la batería.
(2) Desconecte el enchufe del adaptador de CA de la
toma de corriente eléctrica.

La batería se ha cargado
por completo.

3. MANEJO DE LA PILA DE
COMBUSTIBLE

La batería está caliente.
(Extráigala del cargador y
déjela enfriar un tiempo
antes de cargarla.)
La batería está
defectuosa. (Sustitúyala
por una nueva.)
La batería está defectuosa
y caliente. (Sustitúyala por
una nueva.)

La pila de combustible tiene una estructura doble; el recipiente
interior está lleno de gas combustible líquido, mientras que el
exterior contiene un gas propulsor (otro gas presurizado).
Al igual que sucede cuando se aprieta un tubo de dentífrico, el
gas combustible interior sale empujado hacia fuera por la presión
del gas propulsor, por lo que se consume hasta el final sin
desperdiciarse. Debido a esta estructura, el gas propulsor
combustible del recipiente exterior permanece incluso después
de que el gas combustible del recipiente interior se haya
consumido.
Por tanto, debe actuarse con el máximo cuidado en el momento
de desechar la pila de combustible.

Problemas con el cargador de la batería
Puede producirse alguno de los problemas indicados a
continuación. En tal caso, sustituya el cargador y la batería por
unos nuevos.
• El LED verde no se ilumina cuando el enchufe del cargador se
conecta a una toma de corriente eléctrica de 100-240 V CA
(de uso doméstico). (Con la batería no insertada)
 Conecte otro aparato a la toma de corriente eléctrica para ver
si ésta funciona correctamente.
• Ni el LED verde ni el rojo se iluminan ni parpadean cuando la
batería está insertada en el cargador.

CÓMO INSERTAR LA PILA DE COMBUSTIBLE EN LA
HERRAMIENTA
1
2
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(Fig.5) Presione el cierre y, a continuación, tire de la tapa
del combustible 1.
(Fig.6) Inserte en la herramienta la pila de combustible 1.

(Fig.7) Para finalizar, cierre la tapa del combustible hasta
que encaje haciendo clic.
 Cuando la tapa del combustible se cierra con la batería
instalada en la herramienta, la válvula solenoide de la
herramienta expele aire de la cámara de la válvula solenoide
y hace que se oiga el sonido de un soplo de aire. Éste es el
sonido normal de activación de la herramienta.
4 Es posible que sea necesario presionar la nariz de contacto
3 veces sin accionar el disparador cuando se cambia una
pila de combustible.

DISCO DE AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN
Para ajustar la profundidad de penetración, gire el disco de
ajuste como se indica a continuación.

CÓMO DESECHAR LA PILA DE COMBUSTIBLE USADA
Las pilas de combustible usadas siempre guardan restos de gas
propulsor. Por tanto, deben desecharse únicamente en lugares
específicos para ello. Asegúrese de cumplir la normativa local en
materia de residuos.

CÓMO EXTRAER LOS CLAVOS

3

Profundo

1

2

4. INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO
1.
1
2
3
4

5
6

7
8

9

2.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO
Póngase gafas de seguridad o protectoras.
No inserte la pila de combustible y la batería.
Compruebe que los tornillos están bien apretados.
Compruebe que la nariz de contacto funciona
correctamente y que el disparador se mueve sin
problemas.
Inserte la pila de combustible y la batería.
Sujete la herramienta sin colocar el dedo en el disparador y,
a continuación, presione la nariz de contacto contra la pieza
de trabajo. (La herramienta no debe ponerse en marcha.)
Compruebe el ruido de funcionamiento del ventilador.
Sujete la herramienta separando la nariz de contacto de la
pieza de trabajo y accione el disparador. (La herramienta
no debe ponerse en marcha.)
Extraiga la pila de combustible y la batería.

CÓMO SUSTITUIR LA PILA DE COMBUSTIBLE
Si queda poco gas combustible, no se podrán disparar clavos.
1
2
3
4

FUNCIONAMIENTO
(Fig.8) Introduzca los clavos 1 por la ranura situada en la
parte trasera del cargador hasta que lleguen delante del
tope de clavos 2.
(Fig.9) Tire del soporte del seguidor 3 hasta alcanzar la
parte trasera del cargador y, a continuación, suéltelo
suavemente.

CÓMO EXTRAER CLAVOS ATASCADOS

CÓMO DISPARAR CLAVOS

• Desconecte SIEMPRE la batería y la pila de combustible.
• Cuando se disponga a extraer clavos atascados, póngase
guantes y no utilice las manos desnudas.
• Compruebe que ha extraído todos los clavos atascados
de la nariz de la herramienta antes de volver a conectar la
batería y la pila de combustible.

La herramienta incorpora únicamente un sistema de activación
secuencial continua.
Procedimiento
1
2

3

4

(Fig.5) Presione el cierre y, a continuación, tire de la tapa
del combustible 1.
(Fig.14) Agarre y extraiga la pila de combustible 2 usada.
Instale la nueva pila de combustible.
(El método de instalación se indica en la página 25.)
Es posible que sea necesario presionar la nariz de contacto
3 veces sin accionar el disparador cuando se cambia una
pila de combustible.

CÓMO SUSTITUIR LA BATERÍA
Si la batería tiene poca carga, se iluminará el LED rojo de la
herramienta.
1 (Fig.2) Sujete firmemente la empuñadura y presione los
cierres 2 situados a ambos lados de la batería 1 para
extraerla.
2 Inserte la batería recién cargada en su compartimento
hasta que encaje haciendo clic.
(El método de carga se indica en la página 25.)

Procedimiento

2

(Fig.11) Tire del soporte del seguidor 1, presione el
seguidor y, finalmente, restablezca el soporte del seguidor
1.
(Fig.12) Coloque el cargador en posición vertical y empuje
el tope de clavos 3 para extraer los clavos 4. Asegúrese
de que no quede ningún clavo en la nariz ni en el cargador.

CÓMO CAMBIAR LA DIRECCIÓN DEL GANCHO (Fig.13)
El gancho 1 puede orientarse en dos direcciones. Retire los
pernos con cabeza de hexágono interior 2 utilizando una llave
hexagonal, cambie la dirección y, finalmente, vuelva a colocar
los pernos.

CÓMO CARGAR LOS CLAVOS
1

Poco profundo

Instale la batería y la pila de combustible.
(Fig.10) Presione la nariz de contacto contra el lugar donde
desea disparar los clavos.
El motor del ventilador se activa y el gas combustible se
inyecta mezclando el combustible con el aire.
Presione firmemente la nariz de contacto y accione el
disparador. La combustión del combustible hará que se
dispare un clavo en el objeto.
El clavo siguiente no se disparará si la nariz de contacto se
presiona contra el objeto con el disparador accionado.
Suelte el disparador y repita los pasos 2 y 3 para disparar
el siguiente clavo.

1
2
3
4

5
6

26

Extraiga la batería y la pila de combustible.
Extraiga los clavos que quedan en el cargador.
(Fig.15) Tire hacia arriba de la palanca de extracción 1 y
retire el cargador de la herramienta.
En este momento, el clavo atascado debería caer. Si no
cae, extráigalo con cuidado procurando no dañar la nariz
de la herramienta.
(Fig.16) Inserte la parte delantera del cargador en la guía
del cargador (nariz) 2.
(Fig.17) Asegúrese de alinear el cargador con el soporte del
cargador de forma que no haya ninguna separación.
Empuje la palanca de extracción hasta que haga clic.

5. INSTRUCCIONES DE
MANTENIMIENTO

Debe realizarse un mantenimiento adecuado de la
herramienta para garantizar un funcionamiento seguro.
LOS EMPLEADOS, PROPIETARIOS DE LA
HERRAMIENTA Y OPERARIOS SON RESPONSABLES DE
GARANTIZAR QUE:
1.
2.
3.

4.

5.
1

2

3

Las instrucciones de mantenimiento de la herramienta
estén a disposición del personal pertinente.
La herramienta sea reparada ÚNICAMENTE POR
PERSONAL CUALIFICADO.
Las instrucciones de mantenimiento de la herramienta,
suministradas por el fabricante, estén a disposición del
personal encargado del mantenimiento.
Las herramientas que deban repararse dejen de utilizarse
y se etiqueten y separen físicamente como forma de
control.
Todas las herramientas en su posesión se mantengan
correctamente.
REVISE LA HERRAMIENTA Y TODAS SUS PIEZAS A
DIARIO
(1) Apriete todos los tornillos, tapas y pernos, y
compruebe que están correctamente instalados.
(2) Compruebe que la nariz de contacto se mueve sin
problemas.
(3) Compruebe que las partes relacionadas con los
controles de la herramienta (disparador, etc.)
funcionan correctamente.
LIMPIE EL FILTRO DE AIRE (Fig.18)
Limpie el filtro de aire cada dos días. Abra la cubierta del
filtro de aire 1 utilizando un destornillador y limpie el filtro
2 con aire comprimido.
INDICADOR LED DE MANTENIMIENTO (Fig.19)
Cuando el LED (1) comienza a parpadear, ello indica que
es momento de limpiar e inspeccionar la herramienta.
Llévela a su distribuidor más cercano y solicite la revisión y
limpieza del interior de la herramienta.

AVISO:
• MANEJE LA HERRAMIENTA CON CUIDADO
Nunca deje caer ni golpee la herramienta contra un material
duro. Puede deformarse, romperse o dañarse.
• NO LUBRIQUE LA HERRAMIENTA
Nunca lubrique la herramienta, ya que ello puede producir
problemas.
• NO DISPARE LA HERRAMIENTA SI ÉSTA NO CONTIENE
CLAVOS.
Si la herramienta se dispara repetidamente sin clavos, su vida
útil se verá reducida.
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FORCE ONE
NR
ELEMNTU

NR
CZĘŚCI

MATERIAŁ

POLSKI

ESPAÑOL

DEUTSCH

1

GN12465 Polipropylen

POKRYWA FILTRA POWIETRZA

LUFTFILTER-ABDECKUNG

CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

2

GN12435 Poliuretan

FILTR POWIETRZA

LUFTFILTER

FILTRO DE AIRE

3

ŚRUBA 5X14

BOLZEN 5X14

PERNO 5x14

4

BB40408 Stal
EE39172 Stal

PODKŁADKA 5.1X12X1.2

UNTERLEGSCHEIBE 5,1X12X1,2

ARANDELA PLANA 5,1X12X1,2

5

GN12433 Nylon

ZATYCZKA CYLINDRA

ZYLINDERDECKEL

TAPA DEL CILINDRO

6

GN12053

PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY TYP C
WEWNĘTRZNY 25

HALTERING C INTERNER TYP 25

ANILLO DE RETENCIÓN INTERNO TIPO C
25

7

GN11844 Stal
GN11849 Guma silikonowa

PODKŁADKA 15X24.2X0.5

UNTERLEGSCHEIBE 15X24,2X0,5

ARANDELA PLANA 15x24,2x0,5

8

MOCOWANIE SILNIKA L

MOTORHALTERUNG L

SOPORTE DEL MOTOR "L"

9

GN12051 Poliacetal

TULEJA SILNIKA

MOTORHÜLSE

MANGUITO DEL MOTOR

10

GN70177

SILNIK

MOTOREINHEIT

MOTOR

11

USZCZELKA SILNIKA

MOTOR-UNTERLEGSCHEIBE

ARANDELA DEL MOTOR

12

GN10026 Żywica epoksydowa
GN10448 Guma silikonowa

MOCOWANIE SILNIKA

MOTORHALTERUNG

SOPORTE DEL MOTOR

14

GN80036

ZESPÓŁ WTYKU

STÖPSEL-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE CONECTOR

15

GŁOWICA CYLINDRA

ZYLINDERKOPF

CABEZAL DEL CILINDRO

16

GN11484 Aluminium
GN11817 Guma silikonowa

GUMOWA RURKA

GUMMISCHLAUCH

TUBO DE CAUCHO

17

GN11818 Stal nierdzewna

KSZTAŁTKA RURY M5

SCHLAUCHANSCHLUSS M5

18

AA01703

19
21

GN11819 Nylon
GN70001 Aluminium

22

AA74403

23

HH14036 Guma

24

GN11820 Stal

25

Stal

Stal

ŚRUBA PŁASKA4X8 W / USZCZELKA FLACHKOPFSCHRAUBE 4X8 MIT
SPRĘŻYNOWA
UNTERLEGFEDER
UCHWYT ŁĄCZNIKA
ANSCHLUSSHALTERUNG
WENTYLATOR

CONEXIÓN DE TUBO M5
TORNILLO PLANO 4x8 CON ARANDELA DE
MUELLE
SOPORTE DEL CONECTOR

GEBLÄSE-EINHEIT

VENTILADOR

INNENSECHSKANT- SCHRAUBE 4x5

TORNILLO CON HUELLA HEXAGONALALLEN 4x5

O-RING AS568-036

O-RING AS568-036

JUNTA TÓRICA AS568-036

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA (WEW.)

DRUCKFEDER (KAMMER)

MUELLE DE COMPRESIÓN (CÁMARA)

GN11821 Guma

O-RING 4D 3.5X75.8 (AS234)

O-RING 4D 3,5X75,8 (AS234)

JUNTA TÓRICA 4D 3,5x75,8 (AS234)

26

GN70331

ZESPÓŁ KOMORY SPALANIA

BRENNKAMMER-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN

27

GN12194 Stal

RAMIĘ KOMORY

KAMMERARM

BRAZO DE CÁMARA

28

GN10221 Stal

PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY C

HALTERING C

ANILLO DE RETENCIÓN EN "C"

30

GN70319 Stal + aluminium
GN10224 Stal

GŁÓWNY TŁOK

HAUPTKOLBENEINHEIT

PISTÓN PRINCIPAL

PIERŚCIEŃ TŁOKA

KOLBENRING

ANILLO DE PISTÓN

GN11546 Guma
GN11496 Aluminium

ZDERZAK

STOSSDÄMPFER

AMORTIGUADOR

33

CYLINDER

ZYLINDER

CILINDRO

34

GN11494 Stal nierdzewna

PŁYTKA BUFOROWA

PUFFERPLATTE

PLACA AMORTIGUADORA

35

GN11824

MEMBRANVENTIL-DICHTUNG

JUNTA ESTANCA DE VÁLVULA DE
RETENCIÓN

36

GN11491 Stal nierdzewna

PODSTAWA ZAWORU

VENTILFASSUNG

BASE DE VÁLVULA

37

ZAWÓR KONTAKTOWY

MEMBRANVENTIL

VÁLVULA DE RETENCIÓN

38

GN11493 Stal nierdzewna
GN11495 Stal nierdzewna

ZAWÓR FILTRA

VENTILFILTER

FILTRO DE VÁLVULA

39

GN11492 Aluminium

POKRYWA ZAWORÓW

VENTIL-ABDECKUNG

CUBIERTA DE VÁLVULA

40

BB40456 Stal

ŚRUBA 5 x 8

BOLZEN 5 x 8

PERNO 5 x 8

41

BB40703 Stal

ŚRUBA 5 x 10

BOLZEN 5 x 10

PERNO 5 x 10

42

TA15144 Guma

ZDERZAK KONTAKTOWY

KONTAKTSTOSSDÄMPFER

AMORTIGUADOR DE CONTACTO

43

GN12185

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Z
NYLONOWĄ WKŁADKĄ M4

SECHSKANTMUTTER MIT NYLONEINSATZ
M4

TUERCA HEXAGONAL CON REFUERZO DE
NAILON M4

45

GN12088 Guma

OCHRONA AKUMULATORA

AKKUSCHUTZ

PROTECTOR DE BATERÍA

46

UCHWYT FILTRA

GRIFFFILTER

FILTRO DE LA EMPUÑADURA

47

GN12086 Poliuretan
GN11590 Stal

NAKRĘTKA KWADRATOWA M5

VIERKANTMUTTER M5

TUERCA CUADRADA M5

48

GN70314

ZESPÓŁ ZAWORU ELEKTRYCZNEGO

MAGNETVENTIL-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE VÁLVULA SOLENOIDE

49

GN11516 Stal nierdzewna

RURA PALIWA GAZOWEGO

BRENNSTOFFLEITUNG

TUBO DE COMBUSTIBLE

50

GN70239

ZESPÓŁ PODŁĄCZENIA NABOJU

BRENNSTOFFZELLEN-ANSCHLUSSBAUGRUPPE N

CONJUNTO DE CONEXIÓN DE PILA DE
COMBUSTIBLE N

51

GN11850 Nylon
AA05560 Stal

POKRYWA RURY

ROHRABDECKUNG

CUBIERTA DE TUBO

52

DOCISK ZAWORU (P) 3X12

BLECHSCHRAUBE (P) 3X12

TORNILLO DE FIJACIÓN (P) 3x12

53

GN11592

GEBLÄSEHEBEL SW

PALANCA DE CONMUTADOR DEL
VENTILADOR

54

GN11509 Poliacetal

RAMIĘ KONTAKTOWE A

KONTAKTARM A

BRAZO DE CONTACTO "A"

55

GN70178

WŁĄCZNIK WENTYLATORA

GEBLÄSE-EINHEIT SW

CONMUTADOR DEL VENTILADOR

56

GN12087 Stal

MUELLE DE COMPRESIÓN (CTA-A)

57

GN70182

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA (CTA-A) DRUCKFEDER (CTA-A)
JEDNOSTKA KODU POŁĄCZENIA
VERBINDUNGSKABEL-EINHEIT

58

GN70180

JEDNOSTKA STERUJĄCA

STEUEREINHEIT

UNIDAD DE CONTROL

59

GN70179

WŁĄCZNIK SPUSTOWY

AUSLÖSER-EINHEIT SW

CONMUTADOR DEL DISPARADOR

31
32

Stal

Guma silikonowa

Stal + Nylon

Stal nierdzewna

ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 4X5

USZCZELKA ZAWORU STROIKA

DŹWIGNIA WENTYLATORA

29

CABLE DE CONEXIÓN
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NR
CZĘŚCI
GN11593

MATERIAŁ

POLSKI

ESPAÑOL

DEUTSCH

Stal

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA
(WŁĄCZNIK SPUSTOWY)

DRUCKFEDER (AUSLÖSER SW)

MUELLE DE COMPRESIÓN
(CONMUTADOR DEL DISPARADOR)

Poliacetal

DŹWIGNIA WŁĄCZNIKA
SPUSTOWEGO

AUSLÖSERHEBEL SW

PALANCA DE CONMUTADOR DEL
DISPARADOR
CONJUNTO DE BLOQUE DE ELECTRODOS

62

GN11508

63

GN80056

ZESPÓŁ BLOKU ELEKTROD

ELEKTRODENBLOCK-BAUGRUPPE

64

GN70227

JEDNOSTKA WŁĄCZNIKA POKRYWY NABOJU

BRENNSTOFF-ABDECKUNG SW EINHEIT

CONMUTADOR DE CUBIERTA F

65

USUWANE RAMIĘ

ENTNAHMEARM

BRAZO DE EXTRACCIÓN

66

GN11540 Stal
GN11539 Stal

USUWANA RAMKA

ENTNAHMERAHMEN

ARMAZÓN DE EXTRACCIÓN

67

FF31572

PIN RÓWNOLEGŁY (USUWANA
RAMKA)

ZYLINDERSTIFT (ENTNAHMERAHMEN)

PERNO PARALELO (ARMAZÓN DE
EXTRACCIÓN)

68

GN80253

ZESPÓŁ USUWANIA SPRĘŻYNY

ENTNAHMEFEDER-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE MUELLE DE EXTRACCIÓN

69

AA05945 Stal nierdzewna

DOCISK ZAWORU (P) 4X20

BLECHSCHRAUBE (P) 4X20

TORNILLO DE FIJACIÓN (P) 4X20

71

MAŁA PODKŁADKA 4

KLEINE UNTERLEGSCHEIBE 4

ARANDELA PEQUEÑA 4

72

GN12187 Stal nierdzewna
Stal
GN12184

INNENSECHSKANT- SCHRAUBE 4x20 EP

TORNILLO CON CABEZA DE HEXÁGONO
INTERIOR 4x20 EP

73

GN11542 Nylon

USUWANA POKRYWA

ENTNAHMEABDECKUNG

CUBIERTA DE EXTRACCIÓN

74

GN11537 Stal
Stal
GN12459

USUWANA DŹWIGNIA

ENTNAHMEHEBEL

PALANCA DE EXTRACCIÓN

KONUSFEDER (BRENNSTOFFZELLE)

MUELLE CÓNICO (PILA DE
COMBUSTIBLE)

GN11584 Nylon
GN11547 Stal

POKRYWA PALIWA

BRENNSTOFF-ABDECKUNG

CUBIERTA DEL COMBUSTIBLE

78

HAK NA PASEK

GÜRTELHAKEN

GANCHO PARA CINTURÓN

79

GN12137

INNENSECHSKANT- SCHRAUBE 5x18

TORNILLO CON CABEZA DE HEXÁGONO
INTERIOR 5x18

80

GN11513 Stal

ZAMEK KOMORY

KAMMERVERRIEGELUNG

BARRA DE CIERRE DE CÁMARA

81

GN11596 Stal

SPRĘŻYNA SPUSTOWA

AUSLÖSERFEDER

MUELLE DEL DISPARADOR

82

GN70190

ZESPÓŁ SPUSTU

AUSLÖSER-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE DISPARADOR

83

FF31514 Stal nierdzewna

75
76

Stal nierdzewna

Stal

ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 4x20 EP

SPRĘŻYNA STOŻKOWA (NABÓJ)

ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5X18

PIN RÓWNOLEGŁY (SPUST)

ZYLINDERSTIFT (AUSLÖSER)

PERNO PARALELO (DISPARADOR)

KAMMERVERRIEGELUNGS-ABDECKUNG

CUBIERTA DE LA BARRA DE CIERRE DE LA
CÁMARA

PRZEWODNIK UZBROJENIA KOMORY

KAMMERARM-FÜHRUNG

GUÍA DE BRAZO DE CÁMARA

ETYKIETA NAZWY _F

NAMENSSCHILD_F

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN_F

GN12477

ETYKIETA NAZWY _B

NAMENSSCHILD_B

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN_B

89

GN12073 Stal

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM
M5

SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH M5

TUERCA HEXAGONAL CON REBORDE M5

90

GN11832 Stal

HOHLWELLE 7,2X35,5

EJE HUECO 7,2x35,5

91

GN11831

INNENSECHSKANT- SCHRAUBE 5x45

TORNILLO CON CABEZA DE HEXÁGONO
INTERIOR 5x45

92

GN12440 Poliacetal

REGULACJA RĘKAWA

EINSTELLHÜLSE

CASQUILLO DE AJUSTE

93

GN11623 Stal

ZAPINKA C

C-CLIP

ANILLO EN C

94

WSKAŹNIK REGULACJI

EINSTELLRAD

DISCO DE AJUSTE

95

GN11622 Poliacetal
GN11624 Stal

ELEMENT SZEŚCIOKARBOWY M4

SECHSRUND M4

HEXALOBULAR M4

96

GN11830 Guma

BUFOR MAGAZYNKA

MAGAZINPUFFER

AMORTIGUADOR DEL CARGADOR

97

GŁOWICA 38

NASE 38

NARIZ 38

98

GN12399 Stal
BB40428 Stal

ŚRUBA 6X25

BOLZEN 6X25

PERNO 6X25

99

GN70273 Nylon + stal nierdzewna POKRYWA OBUDOWY

GERÄTEABDECKUNGS-EINHEIT

CUBIERTA DEL CUERPO

100

TULEJA POKRYWY OBUDOWY

GERÄTEABDECKUNGS-BUCHSE

BUJE DE CUBIERTA DEL CUERPO

101

GN12081 Stal
Stal
GN12082

INNENSECHSKANT- SCHRAUBE 4x10

TORNILLO CON CABEZA DE HEXÁGONO
INTERIOR 4x10

102

GN12060 Stal

KULA STALOWA 3

STAHLKUGEL 3

BOLA DE ACERO 3

103

KK23643

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA
(REGULACJA TARCZY)

DRUCKFEDER (EINSTELLRAD)

MUELLE DE COMPRESIÓN (DISCO DE
AJUSTE)

104

GN12457 Stal
GN11527 Stal

WKRĘT ŚRUBOWY

SCHRAUBSTANGE

VARILLA ROSCADA

105

TULEJA RAMIENIA

ARM-BUCHSE

BUJE DEL BRAZO

106

GN11606 Stal

RAMIĘ KONTAKTOWE B

KONTAKTARM B

BRAZO DE CONTACTO "B"

107

GN11625 Stal

NAKRĘTKA KONTAKTOWA

KONTAKTMUTTER

TUERCA DE CONTACTO

108

HH19722 Guma
EE39857 Stal

O-RING 1,5 x 5

O-RING 1,5 x 5

JUNTA TÓRICA 1,5 x 5

USZCZELKA 3.2X11X1

SP-UNTERLEGSCHEIBE 3,2X11X1

ARANDELA ESPECIAL 3,2X11X1

BB40824 Stal
Stal
KK29172

ŚRUBA 3 x 6

BOLZEN 3 x 6

PERNO 3 x 6

111

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA
(KOŃCÓWKA GŁOWICY)

DRUCKFEDER (KONTAKTNASE)

MUELLE DE COMPRESIÓN (NARIZ DE
CONTACTO)

112

GN11815 Stal

KOŃCÓWKA GŁOWICY

KONTAKTNASE

NARIZ DE CONTACTO

113

GN12476 Nylon

POKRYWA RAMIENIA

ARMABDECKUNG

CUBIERTA DEL BRAZO

200

GN70387

ZESPÓŁ MAGAZYNKA

MAGAZINBAUGRUPPE

CONJUNTO DE CARGADOR

201

GN80328

ZESPÓŁ MAGAZYNKA 38LT

MAGAZINBAUGRUPPE 38LT

CONJUNTO DE CARGADOR 38LT

202

GN12395 Nylon

POKRYWA MAGAZYNKA 38

MAGAZINABDECKUNG 38

CUBIERTA DEL CARGADOR 38

Guma

84

GN12077

85

GN11501 Nylon

87

GN12460

88

109
110

Stal

Stal

POKRYWA BLOKADY KOMORY

PUSTY WAŁ 7.2X35.5

ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5X45

ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 4X10

30

FORCE ONE
NR
ELEMNTU

NR
CZĘŚCI

MATERIAŁ

POLSKI
ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA 5X6

ESPAÑOL

DEUTSCH

203

GN12069

INNENSECHSKANT- SCHRAUBE 5x6

TORNILLO CON CABEZA DE HEXÁGONO
INTERIOR 5x6

204

GN12061 Guma
GN12063 Stal nierdzewna

STOPER SPRĘŻYNOWY

FEDERSTOPPER

TOPE DE MUELLE

POKRYWA SPRĘŻYNY A

FEDERABDECKUNG A

CUBIERTA DE MUELLE "A"

SPRĘŻYNA STAŁEJ MOCY

FEDER MIT KONSTANTER KRAFT

MUELLE DE FUERZA CONSTANTE

207

GN12067 Stal nierdzewna
GN12065 Poliacetal

KOŁNIERZ SPRĘŻYNOWY

FEDERTELLER

COLLARÍN DE MUELLE

208

GN12064 Stal nierdzewna

OSŁONA SPRĘŻYNY B

FEDERABDECKUNG B

CUBIERTA DE MUELLE "B"

209

PŁYTA NIEPALNA

ANTI-SCHUSS-PLATTE

PLACA ANTI-INCENDIOS

210

GN11580 Stal
GN11591 Stal nierdzewna

PIN RÓWNOLEGŁY (POPYCHACZ)

ZYLINDERSTIFT (NACHLÄUFER)

PERNO PARALELO (SEGUIDOR)

211

GN12062 Guma

PODKŁADKA GUMOWA 2.7X7X2.5

GUMMISCHEIBE 2,7X7X2,5

ARANDELA DE CAUCHO 2,7x7x2,5

212

GN12447 Nylon
GN12066 Stal

POPYCHACZ

NACHLÄUFER

SEGUIDOR

213

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA (POPYCHACZ)

DRUCKFEDER (NACHLÄUFER)

MUELLE DE COMPRESIÓN (SEGUIDOR)

214

GN11531 Nylon

UCHWYT POPYCHACZA

NACHLÄUFER-HALTERUNG

SOPORTE DEL SEGUIDOR

215

GN12397 Aluminium

MAGAZYNEK 38LT

MAGAZIN 38LT

CARGADOR 38LT

217

UCHWYT MAGAZYNKA

MAGAZINAUFHÄNGER

COLGADOR DEL CARGADOR

218

GN11582 Nylon
GN11583 Stal nierdzewna

STOPER MAGAZYNKA

MAGAZINSTOPPER

TOPE DEL CARGADOR

219

GN12068

KREUZSCHLITZ-BLECHSCHRAUBE 3X8

TORNILLO DE FIJACIÓN CON CABEZA EN
CRUZ 3x8

220

GN11589 Stal

PIN RÓWNOLEGŁY (POPYCHACZ)

ZYLINDERSTIFT (STOPPER)

PERNO PARALELO (TOPE)

221

POPYCHACZ GWOŹDZI

NAGELSTOPPER

TOPE DE CLAVOS

222

GN11534 Stal nierdzewna
GN11588 Stal

SPRĘŻYNA KOMPRESYJNA (POPYCHACZ)

DRUCKFEDER (STOPPER)

MUELLE DE COMPRESIÓN (TOPE)

223

GN12070 Guma

USZCZELKA GUMOWA 1.7X6X2

GUMMISCHEIBE 1,7X6X2

ARANDELA DE CAUCHO 1,7x6x2

224

GN12444 Nylon
GN12466 Nylon

POKRYWA TYLNA

ABDECKUNG AN DER RÜCKSEITE

CUBIERTA DE LA PARTE TRASERA

225

STOPKA MAGAZYNKA

MAGAZINFUSS

PIE DEL CARGADOR

226

GN12464

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA

WARNSCHILD

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

300

GN70381

ZESPÓŁ AKUMULATORA

AKKU-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE BATERÍA

301

GN70380

ZESPÓŁ ŁADOWARKI

LADEGERÄT-BAUGRUPPE

CONJUNTO DE CARGADOR

302

GN80184

ZESTAW ADAPTERA

ADAPTER-KIT

KIT DE ADAPTADOR

303

GN80260

ZESTAW SILNIKA

MOTOR-KIT

KIT DE MOTOR

304

GN80274

ZESPÓŁ WENTYLATORA

GEBLÄSE-BAUGRUPPEN

CONJUNTO DE VENTILADOR

305

GN80331

ZESTAW GŁÓWNEGO TŁOKU

HAUPTKOLBEN-KIT

KIT DE PISTÓN PRINCIPAL

306

GN80320

UCHWYT JEDNOSTKI R

GRIFF-EINHEIT R

EMPUÑADURA R

307

GN80321

UCHWYT JEDNOSTKI L.

GRIFF-EINHEIT L

EMPUÑADURA L

308

GN80335

BRENNSTOFF-ABDECKUNGSBAUGRUPPE

CONJUNTO DE CUBIERTA DEL
COMBUSTIBLE

309

GN80336

GEHÄUSE-EINHEIT

CUERPO

205
206

Stal

Stal nierdzewna

ŚRUBA GŁOWICY 3X8

ZESPÓŁ POKRYWY NABOJU
OBUDOWA

31

32

Treść tej instrukcji obsługi może ulec zmianie w celu poprawy bez wcześniejszego powiadomienia.
Anderungen der Betriebsanleitung zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.
El contenido de este manual puede ser cambiado sin noticia previa para mejoramiento.
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