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Bruksanvisning

Før dette verktøyet brukes skal alle som er tiltenkt å bruke det lese grundig 
igjennom og forstå bruksanvisningen. Oppbevar håndboken sammen med 
verktøyet. Kontakt forhandleren din hvis du har noen spørsmål.

Sikkerhetsforskrifter
Les og forstå alle sikkerhets- og brukerforskrifter før 
pistolen tas i bruk.

Lær deg hvilke begrensninger som finnes før pistolen 
brukes.

Kontroller at sikringsarmen går lett.

Dette verktøyet skal bare brukes til å feste tre mot tre, 
eller materialer med lignende hardhet.

Bruk bare de spiker, dykkert, gasspatroner, batterier og 
reservedeler som anbefales av TJEP til dette verktøyet.

Oppbevar og transporter verktøyet med batteri og 
gasspatron frakoplet.

Bruk alltid vernebriller og hørsels-
vern når pistolen er i bruk. Dette 
gjelder alle som oppholder seg i 
arbeidsområdet. 

Pistolen, gasspatronen, batteriene og batteriladeren 
må bare brukes til det formål de er beregnet for, og 
med de dykkertstifter og reservedeler som produsenten 
anbefaler, fordi annen bruk innebærer risiko for ulykker 
som kan føre til personskader. 

Hold aldri fingeren på avtrekkeren når pistolen ikke skal 
avfyres. 

Pistolen må ikke brukes i eksplosive områder, fordi 
det oppstår en gnist ved var avfyring av spiker/stifter. 
Sammen med fraluftgassen kan denne gnisten forår-
sake antenning av brannfarlig materiale/støv. Unngå 
derfor røyking når pistolen er i bruk eller ved håndtering 
av gasspatronene.   

Ikke oppbevar pistol, gasspatron eller batteri ved tem-
peraturer over 50 °C. Høye temperaturer kan 
medføre utilsiktet eksplosjon med påfølgende 
brann. Når pistolen ikke brukes skal den 
beskyttes mot varmekilder og direkte sollys. 

 Pistolen skal bare brukes i godt ventilerte områder. 
Unngå innånding av fraluftgassen, fordi den kan være 
helseskadelig.  

Vær oppmerksom på forholdene på arbeidsplassen. 
Pistolen kan skyte igjennom tynne materialer eller 
skrense ut dersom man spikrer nær kanter, og på den 
måten skade andre personer.  

Hold pistolen, gasspatronen og batteriet på sikker 
avstand fra barn eller uvedkommende. Lek aldri med 
pistolen, og rett heller ikke pistolen mot deg selv eller 
noen annen, uansett om den er ladet eller ikke. 

Hold pistolen slik at ikke hode eller kropp utsettes for 
fare ved eventuelt tilbakeslag, som kan inntreffe som 
følge av feil i energiforsyning eller ved harde under-
lag. Ikke hold i nærheten av munnstykket når pistolen 

brukes.

TJEP gasspistol
Ikke bruk pistolen under vann, i regn eller på 

steder med svært høy fuktighet.

Fyll aldri på dykkert hvis avtrekkeren eller sikringen er 
trykket i bunnen. Ta alltid ut batteriet og gasspatronen 
før magasinet lades.

Pistolens sikring må ikke modifiseres eller fjernes. Sik-
ringen må ikke utsettes for vold, da det kan forårsake 
utilsiktet avfyring og føre til personskader.

Ikke utsett pistolhuset for skade, det er en trykkbehol-
der. Det er ikke tillatt å endre/modifisere pistolen eller 
gasspatronen uten etter godkjenning fra produsenten.

Kople alltid fra batteri og gasspatron før det foretas 
rengjøring og service på pistolen. 
Rengjør pistolen med jevne mellomrom, men bruk ikke 
løsningsmidler fordi disse kan løse opp pistolens plast- 
og gummideler.

Pistolen trenger ikke smøring, det er smøreolje i gass-
patronen. Arbeid aldri med en pistol som ikke er i  
100 % stand.

TJEP gasspatron 
Gasspatronen er en aerosol i overensstemmelse med 
EU-direktiv 75/324/EØF, og skal håndteres deretter. For 
ytterligere informasjon om gasspatronen, les sikkerhets-
datablad på www.tjep.eu.

Utbrukt gasspatron skal håndteres i henhold til gjel-
dende lovverk.

Gasspatronene inneholder gass un-
der trykk. Hold gasspatronene borte 
fra gnister, flammer og høye tempe-
raturer, samt eksplosive miljøer.

Unngå å punktere eller åpne beholderen, den innehol-
der brennbar gass, selv om den virker tom. Beholderen 
kan ikke etterfylles.
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Oppbevaring av gasspatroner skal skje i henhold til 
lokale regler.

Ikke oppbevar gasspatroner ved temperaturer over 50 
°C. Høye temperaturer kan medføre utilsiktet eksplo-
sjon med påfølgende brann.

Gasspatronen fungerer optimalt mellom 5 og 25 °C.

Det er tillatt å transportere et mindre antall gasspatroner 
(under 20 kg per kolli) i private kjøretøy, uten krav om 
transportgodkjenning eller sikkerhetsdatablad.

Det er tillatt å sende gasspatroner med posten eller 
andre transportselskaper, så lenge kollistørrelsen ikke 
overskrider 20 kg og godset er godt emballert og mer-
ket med UNkode 1950.

Gasspatroner merket med UN3150 (som f.eks. TJEP 
varenr. 100856 og 100858) er underlagt andre og 
strengere regler under ADR, og kan ikke håndteres eller 
sendes under samme regler som ovenstående. 
Kontakt din forhandler eller transportør for nærmere 
opplysninger.

Ved sjø- og luftfrakt gjelder andre regler.

Batteri
Utbrukt batteri skal håndteres i henhold til gjeldende 
lovverk. Unngå å punktere eller åpne batteriet.

Ikke legg batteriet i vann eller annen væske, og ikke 
utsett det for snø eller regn.

Ikke oppbevar batteriet ved temperaturer over 50 °C. 
Høye temperaturer kan medføre utilsiktet eksplosjon 
med påfølgende brann.

Ikke la batteripolene komme i kontakt med metall eller 
andre ledende materialer.

Oplader
Ikke bruk batteriladeren dersom laderen eller strømka-
belen er skadet.

Bruk ikke en transformator eller generator som strøm-
kilde til batteriladeren.

Ikke dekk til laderen under bruk.

Ikke bruk laderen i eksplosive miljøer.

Ikke bruk laderen i fuktige miljøer eller ved temperaturer 
over 40 °C eller under 5 °C.

Ikke legg laderen i vann eller annen væske, og ikke 
utsett den for snø eller regn. 
Laderen skal håndteres som el-avfall i henhold til 
gjeldende lovverk.

Bruk av pistolen
Innsetting og uttak av gasspatron
Åpne lokket ved å trykke det fremover/oppover.

Aktiver gasspatronen ved å trykke doseringsventilen i 
bunnen.

Sett inn gasspatronen i kamme-
ret og sentrer doseringsventilen i 
det V-formede plaststykket.

Steng lokket.

Lading av spiker/dyk-
kert/stifter
For å unngå utilsiktet avfyring 
(da batteri koples i) skal batteri 
og gasspatron koples i før du 
lader magasinet.

Rett pistolnesen bort fra perso-
ner, og hold fingrene borte fra avtrekkeren.

Før inn spiker-/dykkert-/stifterrekken inntil låsemekanis-
men er passert.

Trekk fremføreren bakover forbi låsemekanismen og før 
den deretter sakte fremover mot rekkens bakre ende, 
slik at spiker-/dykkert-/stifterrekken føres inn i pistol-
munningen.

Når spiker-/dykkert-/stifterrekken skal tas ut, trekk 
tilbake fremføreren og hell pistolen slik at rekken kan 
gli bakover.

Enkelte av modellene er utstyrt med en låsemekanis-
me på fremføreren. Start da med å trekke fremføreren 
bakover slik at den klikker inn i låsen før pistolen lades. 
Slipp deretter opp låseknappen og hjelp fremføreren 
sakte fremover slik at spiker-/dykkert-/stifterrekken 
føres inn i pistolmunningen.

Innstilling av inndrivingsdybde
Inndrivingsdybden reguleres ved 
å vri på reguleringsknappen i den 
retning som ønskes (dypere/grun-
nere), se figur.

Norsk

NO
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Avtrekkersystem
Denne pistolen er utstyrt med en enkeltskuddavtrekker. 
Enkeltskuddavtrekkeren krever at man utfører avfyrin-
gen i en bestemt rekkefølge:

1. Trykk og hold fast nesen mot materialet
2. Trykk in avtrekkeren – dykkert avfyres
3. Løft nesen fra materialet
4. Slipp avtrekkeren
5. Pistolen er nå klar for en ny syklus.

Fjerning av fastklemt spiker i 
munningen
Kople fra/ta ut gasspatronen og batteri.

Bruk en skrutrekker med passende dimensjon og før 
den inn i munningen. Slå forsiktig på den for å trykke 
slagstiften bakover og opp i pistolhuset, slik at den fast-

klemte spikeren frigjøres. Bruk en 
spiss tang til å plukke ut spikeren.

Ved behov kan magasinet koples 
fra for å gi bedre atkomst til mun-
ningen. Løsne da mutteren som 
holder sammen magasinet og 
munningen, men ikke glem å skru 
den til igjen etterpå.

Fjerning av fastklemt dykkert eller 
betongdykkert i dykkert-/betongdyk-
kertpistoler
Kople fra batteri og gasspatron.

Åpne klemmen foran på pistolen slik at nesen åpnes. 
Plukk ut den fastklemte dykkerten med en spiss tang 
eller lignende. Lukk nesen og spenn fast klemmen.

Frigjøring av fastklemt stift
Bruk en passende skrutrekker og før den inn i pistolens 
munning. Bank forsiktig på den for å presse slagstiften 
tilbake, og frigjør det fastklemte emnet. Bruk en spis-
stang for å fjerne emnet – aldri fingrene. 

Hvis den fastklemte stiften ikke kan frigjøres på denne 
måten, kan magasinet fjernes ved å skru ut boltene 
som forbinder magasinet og munningen, samt finger-
skruen under batteriet, slik at adgangen til munningen 
forenkles. 

Frigjøring av fastklemt Haften-spiker
Bruk en passende skrutrekker og før den inn i pistolens 
munning. Bank forsiktig på den for å presse slagstiften 
tilbake, og frigjør det fastklemte emnet. Bruk en spis-
stang for å fjerne emnet – aldri fingrene. 

Hvis den fastklemte spikeren ikke kan frigjøres på 
denne måten, fjernes dekselet på fronten, og de to 
skruene i munningen skrus ut, slik at adgangen til mun-
ningen forenkles. 

Lading av batteri
Dette verktøyet leveres med to batterier.

Når et ladet batteri mon-
teres på pistolen kommer 
pistolens LED-lampe til å 
lyse grønt. 
Når det er tid for å lade bat-
teriet kommer LED-lampen 
på pistolen til å lyse rødt.

Sett batteriet i laderen, det tar 6 timer å fullade et bat-
teri.

•  Rødt lys på batteriladeren betyr at
batteriet holder på å bli ladet.

•   Grønt lys på batteriladeren betyr at
batteriet er ferdigladet.

•  Ved feil på batteriet kommer bat-
teriladerens LED-lampe til å blinke
rødt og grønt.

•  LED-lampen på laderen lyser ikke
hvis det ikke er et batteri i laderen.

Daglig vedlikehold
Kople fra batteri og gasspatron.

Hold pistolen ren.

Det er ikke nødvendig å smøre pistolen.

Rengjør luftfilteret regelmessig for å sikre maksimal 
ytelse.

Lokket til filteret løftes av ved 
hjelp av en skrutrekker.

Forbrenningskammeret og 
sylinderen rengjøres med en 
avfettingsvæske.

Løsne de fire skruene oppe på 
motorlokket og løsne tennka-
blene og strømledningen til mo-
toren før motorlokket løftes av.




