
Превод от английски език

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРОФЕСИОНАЛЕН АДАПТЕР ЗА МОНТАЖ НА ПОП-НИТОВЕ

Каталожен номер 398063

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел:  PROJAHN_398063
Размери:  160 x 35 mm
Монтажен вал:  Hexagon – 6.35 mm (1/4“)
Нето тегло:  340 g
Бруто тегло:  416 g
Накрайници:  2.4 mm / 3.0 – 3.2 mm / 4.0 mm / 4.8 – 5.0 mm
Подходящи поп-нитове: Алуминиеви Стоманени Неръждаема стомана

Препоръчителна 
машина за използване:

12 V / 14.4 V / 18 V безжична бормашина с дясно и ляво 
въртене (по посока на часовниковата стрелка и обратно)

Минимален въртящ 
момент:

11 Nm

Максимални обороти: 1,000 rpm
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСТАВКАТА / ОПИСАНИЕ 

1. Шестостенен монтажен вал – 6.35 mm (1/4").
2. Метален корпус.
3. Накрайници 2.4 mm / 3.0 - 3.2 mm / 4.0 mm / 4.8 - 5.0 mm.
4. Ключ за смяна на накрайниците.

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ
Откачете адаптера за монтаж на по-нитове от машината, преди да започнете дейности 
по почистването или поддръжката му.  Не използвайте силни почистващи препарати 
или агресивни химикали, за да избегнете повреда на повърхностите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
PROJAHN Präzisionswerkzeuge 
Gottlieb-Daimler-Straße 5 
63128 Dietzenbach 
Тел.: +49 (0) 6074 / 6 96 66 – 66
E-mail: sales@projahn.de 
www.projahn.de 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
За  да  избегнете  неизправности,  повреди  или  наранявания,  спазвайте  следните 
инструкции за безопасност:

 Спазвайте  всички  правила  за  безопасност,  свързани  с  бормашината,  която 
използвате.

 Винаги, когато поставяте или сваляте адаптера за монтаж на поп-нитове или не 
използвате бормашината,  изключвайте я и изваждайте кабела й от контакта. 
Използвайте само аксесоарите, посочени в това ръководство.

 В търговските предприятия трябва да се спазват правилата за безопасност на 
труда на професионалните търговски сдружения.

 Фиксирайте добре детайла.
 Не  носете  широки  дрехи  или  висящи  бижута  по  време  на  работа.  Вземете 

мерки, за да предотвратите захващане на косата ви от движещите се части.
 В  училища,  търговски  обекти,  учебни  заведения,  хоби  магазини  или  тип 

"Направи си сам", работата трябва да бъде наблюдавана отговорно от обучен 
персонал.

 Съхранявайте адаптера за монтаж на поп-нитове на място, недостъпно за деца. 
Адаптерът не е играчка.

 Използвайте  адаптера  за  монтаж  на  поп-нитове  само  с  предоставените 
накрайници.
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 При възникване на повреда, незабавно спрете работа и занесете инструмента 
на  специалист.  Не  се  опитвайте  да  извършвате  сами  каквито  и  да  било 
ремонти.

 При никакви обстоятелства не продължавайте да работите с инструмент, който 
е повреден или е бил изпуснат на земята.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА, КОГАТО ВАЛЪТ АДАПТЕРА БЛОКИРА
1. Демонтирайте адаптера за монтаж на поп-нитове от машината.
2. Развийте сребристата свързваща муфа на адаптера за монтаж на поп-нитове.
3. Ръчно завъртете шестостенния монтажен вал на адаптера за монтаж на поп-нитове 

в посока, обратна на часовниковата стрелка,  докато челюстите за захващане на 
поп-нита се отворят докрай.

4. Извадете заседналия поп-нит с внимателно почукване или завъртане на челюстите 
на патронника.

РАБОТА 
1. Пробийте  отвори  в  детайла,  който  ще  се  занитва. 

Отворите трябва да бъдат с около 0.1 mm по-големи от 
диаметъра на поп-нита.

2. Вкарайте  адаптера  за  монтаж  на  поп-нитове  в 
патронника на бормашината, както се поставя държач на 
свредло.

3. Затегнете адаптера за монтаж на поп-нитове на ръка и 
бавно  стартирайте  бормашината  в  посока,  обратна  на 
часовниковата  стрелка,  докато  чуете  "щракване". Сега 
челюстите  на  свързващия  елемент  на адаптера  за 
монтаж на поп-нитове са отворени.

4. Изберете подходящ накрайник за избрания поп-нит и го 
завийте стегнато към главата на адаптера за монтаж на 
поп-нитове с  помощта  на  доставения  монтажен  ключ. 
Вкарайте поп-нита в накрайника.

5. Настройте  бормашината  да  се  върти  по  посока  на 
часовниковата стрелка и се уверете, че настройката на 
скоростта не е много висока.

6. Притиснете  здраво  адаптера  за  монтаж на поп-нитове 
към  детайла,  който  ще  се  занитва,  и  стартирайте 
бормашината  по  посока  на  часовниковата  стрелка. 
Дръжте адаптера и бормашината здраво с двете ръце. 
След като поп-нитът е издърпан докрай, сърцевината на 
нита ще се отчупи на определеното място за счупване.

7. Накрая настройте  бормашината  да се върти  в  посока, 
обратна  на  часовниковата  стрелка, хванете 
бормашината  с  една  ръка  и  я  оставете  да  се  върти, 
докато сърцевината на нита излезе навън.
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