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Безжичен такер 4V

Поздравления за покупката на вашия нов инструмент!

Продуктът ще работи ефективно дълго време, ако се борави с него в

съответствие с нашите инструкции за безопасност и експлоатация.

Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

Технически данни
Инструмент Безжичен такер 4V

Модел
Hobby 53-13EL
T12-USB

Входно напрежение 4VDC
Ниво на вибрационни емисии* 2.75m/s²

Съвместими телчета Tacwise & Rapesco 53 & 13

Дължина на телчетата 6-12 mm

Съвместини гвоздеи Tacwise & Rapesco 180

Дължина на гвоздеите 10 mm

Максимална работна скорост 30 телчета/ гвоздеи в минута

Капацитет на консумативите 100 броя

Мин. разстояние на заковаване  15 mm

Продължителност на непрекъсната
работа при заредена батерия

800 телчета/гвоздеи

Тегло 675 g

Батерия

Тип на батерията Литиево-йонна

VDC напрежение 4V

Ah капацитет 1.3Ah

Зарядно устройство

Мрежово напрежение/VAC вход 100-240V

Тип на батерията Литиево-йонна

Време за зареждане 1-1.5 h (приблиз.)

Тегло 18 g

*Декларираното ниво на вибрационни емисии представлява основните приложения на

 инструмента. Ако обаче той се използва за различни дейности, с различни аксесоари или е

 зле поддържан, то нивото на емисионните вибрации може да бъде различно.

 Това може значително да увеличи нивото на експозиция през целия му период на

 експлоатация.
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Декларация за съответствие

Този електроинструмент е проектиран в съответствие с регламентите и стандартите на

европейските директиви, Германския закон за безопасност на продуктите, стандартите

UL и CSA.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете всички инструкции. 

Ако не го направите, това може да доведе до токов удар, пожар или сериозни нараняваня.

Терминът „електроинструмент“ във всички изброени по-долу предупреждения се отнася до

вашия нов безжичен такер. За допълнителни въпроси, свързани с безопасността на този електро-

инструмент, моля, пишете ни на service@tacwise.com

Разопаковане

• Извадете внимателно инструмента и прилежащите му аксесоари от външната опаковка.

• Проверете внимателно електроинструмента, за да се уверите, че по време на транспортиране не е

  възникнала повреда.

• Ако някои части са повредени или липсват, моля, пишете ни на service@tacwise.com за

  помощ. Не използвайте този електроинструмент, докато липсващите или повредени

  части не бъдат заменени. В противен случай подобни действия могат да доведат до

   телесна повреда.

•  Въпреки че са положени всички усилия за осигуряване на точност на информацията, съдър-

   жаща се в това ръководство, нашата политика се стреми към непрекъснато подобряване на

   продуктите ни. Затова запазваме правото си да променяме спецификациите на продукта без предва-

  рително предупреждение

Важно: Този електроинструмент не трябва да бъде модифициран или използван за

други приложения, различни от тези, за които е предназначен. Всяко подобно изменение или моди-

фикация е злоупотреба и може да доведе до опасно състояние, което да доведе до нараняване. 

Ако не сте сигурни в относителните приложения, не се колебайте да се свържете с нас за допъл-

нителни съвети.

Работна среда

• Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Тъмните работни помещения биха

   довели до нежелани инциденти.

• Дръжте децата и домашните любимци далеч. Всички странични посетители трябва 

   да бъдат на безопасно разстояние от зоната ви на работа.
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• Избягвайте опасна среда на приложение. Не използвайте електроинструмента във влажни 

  или мокри места и не излагайте по време на дъжд. Осигурете достатъчно пространство около

  зоната ви на работа.

• Не използвайте в среда с потенциално експлозивна атмосфера, като например

  в обсега на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти ще

  създадат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

• За по-сигурен работен процес използвайте скоби или тиска, за да задържите.

 Това ще освободи ръцете ви по време на работа с електроинструмента.

• Носете подходящо облекло. Не е препоръчително носенето на дрехи и бижута, които могат да 

  се закачат за движещите се части. Препоръчително е носенето на нехлъзгащи се обувки, прибрана

  дълга коса и дълги ръкави, наивити над лакътя.

• Не използвайте върху нестабилни повърхности. Поддържайте правилна стойка и

  баланс през цялото време.

Електрическа безопасност

• Уверете се, че електрическият инструмент е изключен и USB кабелът е изваден, когато не се

  използва, преди употреба или преди поставяне на телчета/гвоздеи.

• Не излагайте на дъжд или във влажна среда.

• Пазете се от токов удар! Когато работите с електрически инструменти, избягвайте контакт със

  заземени повърхности като тръби, радиатори, котлони и хладилници.

• Не злоупотребявайте с USB кабела. Никога не носете зарядното устройство заедно със захранващия

  кабел и не го дърпайте със сила от контакта. Дръжте захранващия кабел далеч от топлина, масло, остри

  ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели могат да предизвикат пожар или да

  увеличат риска от токов удар.

Употреба и грижа

• Не прилагайте сила върху електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент

 за вашето приложение. Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е

 проектиран.

• Уверете се, че инструментът е изключен и USB кабелът е изваден, преди да правите каквито и да било

  настройки, смяна на аксесоари или непосредствено преди съхранение.

4V staple/nail gun_manual_MultiLang.indd   6 16/04/2019   15:02
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Подобни превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на електро-

инструмента.

• Не се опитвайте да модифицирате електрическия инструмент. Употребата на уреда за операции,

  различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

• Моментално спрете употреба, ако забележите, че телчетата/ гвоздеите са заседнали.

  Това ще доведе до повреда на острието на водача и може да предизвика инциденти.

• Дръжте пръстите си върху спусъка при готовност за същинска работа.

• Не използвайте инструмента върху твърди повърхности като скала, бетон, зидария, тухли

  или стомана. Това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

• Използвайте скоби или други практични начини, за да закрепите инструмента към стабилна

  платформа за по-сигурен работен процес. Евентуалното придържане на уреда, с ръка или към

  тялото ви, е нестабилна позиция и може да доведе до загуба на контрол.

• Съхранявайте добре електрическите си инструменти, когато те не се използват. 

  Препоръчваме ви да ги държите в сух, заключен шкаф или на място, недостъпно за деца и

  други необучени за работа с електроинструмента лица.

• Проверете за повредени части, неправилно подравняване или огъване на движещи се

  части, счупване и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на елек-

  троинструмента. Ако уредът е повреден, незабавно прекратете употребата му и се уверете, 

  че той е поправен, преди повторна употреба. Лошата поддържка на електрически инс-

  трументи може да доведе до инциденти.

• Проверявайте редовно кабелите за евентуални повреди. Използвайте само аксесоари, 

  препоръчани от производителя за модела на вашия уред. Аксесоарите, които са подхо-

  дящи за един инструмент, могат да създадат риск от нараняване, когато се използват върху

  друг.

• Поддържайте електрическия инструмент и дръжката му сухи, чисти и без следи от

  омазняване за най-добра и безопасна работа. Винаги използвайте чиста кърпа, когато

  почиствате. Никога не използвайте спирачни течности, бензин, продукти на нефтена

  основата или други силни разтворители, за да почиститите уреда. Спазването на това

  правило ще намали риска от загуба на контрол и влошаване на състоянието на корпуса на

  електроинструмента.

Употреба и грижа за батерията

Използвайте само USB кабела, посочен от производителя. Използването на неправилно заряд-

но устройство с вградената батерия може да създаде риск от пожар.

• Инструментът притежава вградена батерия, която не може да бъде извадена.

• Бъдете нащрек за скъсване на кабелите на електрическия инструмент, тъй като

това може да доведе до пожар.

• Никога не оставяйте електроинструмента без надзор по време на зареждане.
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• При злоупотреба течността на батерията може да изтече. В такъв случай избягвайте контакт. 

  Ако кожата случайно влезе в допир с тази течност, изплакнете с вода.

  Ако течността попадне в очите, потърсете допълнителна медицинска помощ.

  Течността, изхвърлена от повредена батерия, може да причини дразнене или

изгаряния.

Специфични инструкции за безопасност

• Винаги приемайте, че инструментът е зареден с крепежни елементи. При невнимателна употреба

  на уреда това може да доведе до неочаквано им задействане и нежелани наранявания.

• Използвайте като консуматив само телчетата/гвоздеите, посочени в ръководството за употреба. 

  Употребата на аксесоари, които не са предназначени за този инструмент, може да доведе до нара-

  няване или повреда.

• Не докосвайте отделението за поставяне на телчета/гвоздеи и носа на такера по време на употреба. 

  Дръжте инструмента за дръжката или неговия корпус.

• Не активирайте електрическия инструмент, освен ако той не е в контакт с работната част. 

  Съществува риск от сериозно нараняване, ако натиснете носа на обезопасения контакт с пръсти

   или при неправилна работа.

• Захващане на тънки предмети. Трябва да се обърне специално внимание за евентуално проник-

  ване през тънки предмети, тъй като това може да причини евентуална вреда на обекти или лица

  в близост до зоната ви на работа.

• Никога не използвайте инструмента като чук. Внезапният удар може да размести вътрешните ком-

  поненти на такера и това да доведе до разреждане и нараняване на захващача.

• Когато приключите с процедурата по захващане, уверете се, че сте изключили инструмента

  преди да извадите телчетата/гвоздеите от него.

• Не се опитвайте да разглобявайте нито една от задвижващите части на захващача!

• Преди всяка операция проверете дали механизмът за безопасност и задействане фун-

  кционира правилно.

• Никога не насочвайте електроинструмента към себе си или към друг човек. Докато работите, 

  дръжте такера по такъв начин, че той да не може да се причини наранявания по главата и

  тялото в случай на евентуален откат.

• Никога не задействайте електроинструмента в свободно пространство или във въздуха.

• Никога не поставяйте крепежни елементи върху други крепежни елементи.

• Изключете инструмента, ако захващачът заседне. Докато отстранявате заседналата крепежна

 част, такерът може да се активира случайно, ако все още е включен.

• Изключете инструмента. Механизмът може да е под компресия и заседналият захващач може

 да се освободи, докато се опитвате да го освободите.

• Не се опитвайте да отваряте батерията, защото това действие би предизвикало

  опасност от късо съединение.



9

ИМЕ НА МОДЕЛА..............................................................................

СЕРИЕН НОМЕР..................................................................................

Обяснение на етикета на електроинструмента

Носете предпазни очила, одобрени от CE, по време

на употреба

Cd

Прочетете ръководството с инструкции преди употреба

Li-ion

Моля, след края на експлоатационния му период, изхвърлете елект-

роинструмента в съответствие със закона за изхвърляне на подобен

тип отпадъци

CE: Продуктът е в съответствие с CE директиви

GS: Продуктът е в съответствие с Германския закон за безопасност на

продуктите

CUS: Продуктът е в съответствие със стандартите UL и CSA

• Не използвайте този инструмент за закрепване на електрически кабeли, тъй като

  той не е предназначен за подобна дейност.  В противен случай може да се стигне до

  токов удар или опасност от пожар.

• Използвайте подходящи детектори, чрез които да разберете дали има някакви комуни-

  кационни линии (електрически, газови или водни), скрити в зоната ви на работа или се

  обадете на местната комунална компания за съдействие.

•  Пазете батерията от топлина (продължителна интензивна слънчева светлина), огън, 

   вода и влага, защото в противен случай съществува риск от експлозия.

• Използвайте единствено батерията, вградена във вашия електроинструмент. 

  Това ще го предпази от претоварване.

Модел и сериен номер

Името на модела и серийният номер на този инструмент могат да бъдат намерени

върху етикета, разположен върху корпуса на продукта.

Моля, запишете името на модела и серийния му номер в предвидената по-долу графа.

Моля, винаги подавайте следната информация, когато желаете да се свържете нас:
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Сервизни услуги

Всяко обслужване изисква специализирани инструменти и знания и трябва да се

извършва само от нашите квалифицирани сервизни инженери или назначен

сервизен агент. Настоятелно препоръчваме основният корпус на инструмента

да не се отваря, тъй като подобно действие може да доведе до нараняване и да

застраши гаранцията на продукта.

Зареждане на батерията (фиг. B)

• Използвайте единствено USB зарядното устройство, което се доставя заедно с
продукта, тъй като то съответства на вградената литиево-йонната батерия.

• Поставете кабела за зареждане в порта за зареждане (3). Включете USB зарядното

устройство в USB щепсел/USB порт. Включете зарядното устройство в електрически

контакт. Светлинният индикатор при зареждане (1) трябва да светне в червено, което

означава, че батерията се зарежда.

• Когато батерията е напълно заредена (след около 1-1,5 ч.), светлинният индикатор

  при зареждане (1) ще светне в зелено.

• Електрическият инструмент вече е готов за употреба. Извадете USB зарядното устройство

  от електрическия инструмент и източника на захранване.

Важно: Времето за зареждане ще варира в зависимост от входното напрежение и

източника на захранване. USB зареждането е много по-ефективно и по-бързо, ако е

свързано към електрически контакт.

Забележка: По време на зареждане инструментът може да се загрее.

Забележка: Продуктът се доставя с частично заредена батерия. Моля, заредете преди 

първата употреба за оптимални работни резултати. Литиево-йонната батерия може да бъде

зареждана по всяко време, без това да намали експлоатационния период при достигане

на пълен капацитет след петия си цикъл на зареждане /разреждане.

Доставената батерия е защитена, така че да не може да бъде повредена при изчерпателно

разреждане.

Характеристики (фиг. А)

1. LED светлинен индикатор
2. Спусък
3. Порт за зареждане
4. Кука за колан
5. Бутон за включване/изключване
6. Капак на отделението за поставяне на
    телчета/гвоздеи
7.  Отделение за поставяне на телчета/гвоздеи
8. Индикатор за телчета/гвоздеи
9. Обезопасен контакт на носа
10. LED фенерче
11. Включване/Изключване на LED фенерчето
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Батерията е снабдена с NTC контрол за температура, който позволява зареждане само в

рамките на фиксиран температурен диапазон (0 ° C-70 ° C). По този начин се постига дълъг 

експлоатационен живот на батерията. Моля, спазвайте указанията за нейното изхвърляне, 

след като вече няма да имате нужда от нея. Светлинният индикатор ще започне да мига

в червено, ако температурата е твърде висока или твърде ниска, когато батерията се зарежда.

LED функции на инструмента

Червена светлина – батерията е твърде слаба/ батерията се зарежда

Зелена светлина – изстрелване на телче или гвоздеи/ батерията е напълно заредена

Мигаща червена светлина - температурата на батерията е твърде

висока или твърде ниска.

Проверка на механизма на обезопасения контакт на носа за безопасност

• Уверете се, че сте извадили всички телчета/гвоздеи от отделението им за поставяне (7).

• Натиснете обезопасения контакт на носа и дръпнете спусъка (2). 

Предпазният нос / контактният механизъм и спусъка трябва да могат да се движат свободно.

• Поставете обезопасения контакт на носа върху работната част и натиснете електроинструмента

  надолу към нея, без да натискате спусъка, електроинструментът не трябва да стреля в този момент.

  Повдигнете електроинструмента от работната част и обезопасенитя контакт на носа трябва автома-

  тично да се върне обратно.

• Заредете такера с телчета или гвоздеи.

Забележка: Не използвайте електроинструмента, ако предпазният нос /контактният механизъм не 

се движи свободно.

Зареждане на инструмента с телчета (фиг. C)

• Уверете се, че инструментът е изключен и не е свързан към зарядното устройство.

• Завъртете такера, така че отделението за телчета/гвоздеи (7) да бъде обърнато нагоре.

• Натиснете върху отделението (6), за да го отворите.

• Поставете телчетата, като се уверите, че сте ги поставили с острия ръб нагоре.

• След това внимателно бутнете отделението назад, за да го затворите.

Зареждане на инструмента с гвоздеи (фиг. C)

• Уверете се, че инструментът е изключен и не е свързан към зарядното устройство.

• Завъртете такера, така че отделението за телчета/гвоздеи (7) да бъде обърнато нагоре.

• Натиснете върху отделението (6), за да го отворите.

• Наклонете такера и поставете гвоздеите по двата ръба на отделението с острия ръб,

  насочен нагоре.

• След това внимателно бутнете отделението назад, за да го затворите.

Забележка: Не зареждайте заедно крепежни елементи с различна дължина.

Никога не зареждайте телчета и гвоздеи, смесени заедно.

Забележка: Силно ви препоръчваме да използвате само одобрените

(оригинални) крепежни елементи, посочени от производителя.
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Изваждане на крепежни елементи от такера

•Уверете се, че инструментът е изключен.

• Завъртете такера така, че отделението за телчета/гвоздеи (7) да бъде обърнато нагоре.

• Натиснете върху капака на отделението (6), за да го отворите.

• Извадете крепежните елементи, които предварително сте поставили.

Забележка: Внимавайте, когато плъзгате отделението назад, за да го затворите. 

Не използвайте прекомерна сила, в противен случай плъзгачът може да се повреди и има

 опасност пръстите ви да бъдат притиснати.

Употреба на инструмента

• Уверете се, че инструментът е зареден правилно.

• Включете такера (5).

• Дръжте здраво дръжката на електроинструмента заедно отделението за телчета/гвоздеи

  под ъгъл от 90 ° спрямо работната част.

• Натиснете обезобасения контакт на носа (9)

• Натиснете спусъка (2).

• Отпуснете спусъка, след като изстреляте телче или гвоздей.

• Повдигнете обезопасения контакт на носа от работната част.

• Изключете инструмента (5).

Забележка: Такерът няма да изстрелва телчета/гвоздеи, освен ако обезопасеният контакт на

 носа не е натиснат. Не дръжте спусъка, когато електроинструментът не се използва, за да

предотвратите случайно изтрелване на крепежни елементи.

Включване/Изключване на LED фенерче (фиг. D)

Този инструмент е оборудван с LED фенерче, което може да включите, за да се улесните

работата си.

• Натиснете бутона, за да включите фенерчето.

• Натиснете oще веднъж, за да го изключите.

Отстраняване на задръствания

Забележка:Трябва да премахнете заседналите телчета или гвоздеи, преди да ползвате

инструмента отново. Ако пренебрегнете това предупреждение, рискувате да повредите

механизма му.

• Уверете се, че инструментът е изключен и не е свързан към зарядното устройство.

• Натиснете върху капака на отделението за телчета/гвоздеи (6), за да го отворите и след

 това го извадете (7).

  Наклонете инструмента и отстранете всички неизползвани телчета/гвоздеи от канала на отделе-

  нието (използвайте клещи, за да улесните изваждането). По този начин ще премахнете задръс-

  тилите се крепежни елементи.

•  Не поставяйте повредените телчета/гвоздеи обратно в канала на отделението!
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Забележка: Ако телчетата или гвоздеите често се задръстват в обезо-

пасения накрайник на носа, моля, подайте инструмента за ремонт при

 нашите инженери или назначен сервизен агент.

Поддръжка

Вашият електроинструмент е проектиран да работи за дълъг период от време с

минимална поддръжка. Ефективната му работа зависи от правилната грижа за инстру-

мента и неговото редовното почистване. Ако машината ви се повреди въпреки грижите, 

взети при производството и процедурите за тестване, ремонтът трябва да се извърши от

 нашите сервизни инженери или назначен сервизен агент. Във цялата кореспонденция и

 поръчка на резервни части, моля, винаги включвайте серийния номер на такера.

Почистване

• Поддържайте вентилационните отвори чисти, като ги почистване редвно.

• Почиствайте отделението за телчета/гвоздеи (7), като отстраните всички остатъци,

   които могат да се натрупат в него по време на работа.

Смазване

Този продукт не изисква смазване. Не прилагайте подобни действия, тъй като това може

 да повреди вътрешните му части.

Продуктови съвети и техническа поддръжка

Какво да направите, ако имате проблем с вашия електроинструмент? Пишете ни на

 service@tacwise.com.

Транспортиране

Литиево-йонната батерия на продукта е предмет на изискванията на законодателство-

то за опасни товари. Потребителят може да транспортира батерията по шосе без

допълнителни изисквания.

Техническа поддръжка12

При транспортиране от трети страни (напр. въздушен транспорт или спедиторска фирма),

трябва да бъдат спазени специалните изисквания за опаковане и етикетиране.

При подготовката за изпращане е необходима консултация с експерт за опасни материали.

Изпратете батерията само когато корпусът не е повреден. Залепете или скрийте

отворените контакти, като опаковайте батерията по такъв начин, че тя да не може да се

движи в опаковката.

Моля, относно целия този процес, имайте предвид и валидните национални разпоредби.
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Нежелани инструменти

Рециклирайте нежеланите материали, вместо да ги изхвърляте като обикновени битови

отпадъци. Всички инструменти и опаковки трябва да бъдат сортирани, занесени в местния

център за рециклиране и изхвърлени по безопасен за околната среда начин.

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на service@tacwise.com за повече подробности

относно безплатното изхвърляне на електроинструменти по безпасен за природата начин.

Изхвърляне на батерията

Моля, следвайте процедурите на местните власти относно изхвърлянето на

литиево-йонни батерии.

Гаранция

Нашите електроинструменти са внимателно проверени, тествани и са обект на строг

контрол по осигуряване на качество. Затова ние предлагаме следната гаранция за нашите

електроинструменти. Гаранционният иск, основан на договора ви за продажба с търговеца, 

включително вашите законови права, няма да бъде засегнат от тази гаранция.

Едномесечна гаранция

Ако не сте напълно доволни от работата на вашия електроинструмент или той е бил

повреден при покупка, ние ще заменим продукта или ще извършим пълно възстановяване на

сумата в рамките на 28 дни след покупката. Доказателство за покупка трябва

да бъде представено с оригинална разписка, а инструментът трябва да бъде върнат в

състоянието, в което е бил закупен, до мястото на закупуване.

Това не засяга вашите законови права.

Едногодишно безплатно обслужване

Ако вашият електроинструмент се нуждае от поддръжка или сервиз през 12-те месеца

след закупуването му, той ще се извърши безплатно от нашите сервизни инженери.

Доказателството за покупка трябва да бъде представено заедно с оригиналната разписка.

Услугата включва труд и резервни части за инструмента. Въпреки това в някои

случаи най-икономичният вариант вероятно ще бъде смяна на част, предоставена от

нас. Аксесоари като батерии, крепежни елементи и др. биват изключени като елемент

на едногодишното безплатно обслужване.

Двугодишна стандартна гаранция

Ако вашият електроинструмент е дефектен поради некачествени материали или

изработка в рамките на 24 месеца от датата на покупката, ние гарантираме, че ще сменим

всички дефектни части безплатно или по наша преценка ще сменим инструмента

безплатно. Гаранцията не покрива:

• Инструменти, които са получили неоторизирани промени или допълнения;

• Дефекти, причинени от използване на аксесоари ( компоненти или резервни части),

  различни от одобрените (оригиналните) аксесоари или части на производителя;
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  • Компоненти, които са подложени на естествено износване, причинено от употреба

  в съответствие с нашите инструкции за експлоатация;

• Дефекти на инструмента, причинени от неправилна употреба, необичайни условия на

  околната среда или неподходящи условия на работа, неспазване на нашите инструкции

 за експлоатация или недостатъчно обслужване или поддръжка;

• Доказателството за покупка трябва да бъде представено с оригинална разписка.

  За подробности относно най-близкия сервизен инженер, моля, пишете ни на

  service@tacwise.com.

 За да регистрирате вашата гаранция, посетете www.tacwise.com/warranty-registration. 




