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2. Användande 

Ladda och ladda ur gaspatron 

 Öppna gasluckan genom att dra i luckan 
och rotera 

 Sätt i gaspatronen i kammaren. Passa in 
gaspatronens munstycke till pistolens 
gasfattning.  

 Stäng luckan. 

Ladda och ladda ur spik 

 Anslut batteri och gaspatron före spiken. 
Verktygen kan repetera en gång när 
batteriet ansluts. Om man laddar spiken 
före batteriet ansluts kan verktyget avfyras 
av misstag.  

 Peka inte verktyget mot någon och håll 
inte fingret på avtryckaren vid laddning.  

 För att ladda spiken, för in spikstrippen i 
magasinets bakre öppning och förbi 
spikstoppen.  

 Dra i påskjutaren tills den är förbi 
spikstoppen. 

 Släpp påskjutaren så att den skjuter på spiken och matar på den in i nosen.  
 För att mata ur spiken ur magasinet, tryck in release spaken på påskjutaren och 

luta verktyget för att föra spiken till bakänden av magasinet.  
 Ta ut spiken genom att trycka på med påskjutaren.  

För 3-stegs magasin, genomför samma procedur och fortsätt sedan 
med följande steg. 

 För att ladda spik, dra bak påskjutaren tills det stannar i bakre läget.  
 För in spikstrippen i magasinets bakre öppning  
 Släpp påskjutaren så att den skjuter på spiken och matar på den in i nosen.  



 För att mata ur spiken ur magasinet, tryck in release spaken på påskjutaren och 
för ut spiken genom bakänden av magasinet.  
 
Djupinställning 
 

 Verktyget är utrustat med djupinställning. Testa 
slagdjupet på en bit trä före du börjar spika. 

 Skruva på ratten för att justera slagdjupet.  
 Upprepa proceduren tills du funnit önskat slagdjup. 

Avfyrning 

 Verktyget kan endast avfyra enkelskott, dvs både avtryckare och 
friskjutningsspärr skall lösgöras mellan varje skott.  

 För att avfyra verktyget, pressa friskjutningsspärren mor underlaget och pressa 
in avtryckaren.  

 För att skjuta igen skall både friskjutningsspärren och avtryckaren först  återgå 
till normalläge. 

 Var säker på att verktyget är säkert placerat mot underlaget före du avfyrar det.  

Rensa spiktrassel, rakbandade spikverktyg 

 I händelse av att spiken hakar upp sig och fastnar, 
koppla ifrån gas och batteri innan du vidtar någon 
annan åtgärd.  

 Kör in en Phillips nr 2 skruvmejsel eller 
motsvarande i loppet.  

 Knacka på skruvmejseln med en hammare för att 
pressa tillbaka verktygets spikdrivare och lösa 
trasslet .  

 Använd en näbbtång eller motsvarande för att 
avlägsna spiken. Använd inte fingrarna.  

 Om åtgärderna ovan inte löser problemet, skruva lös magasinet med näbbtång 
eller motsvarande. Montera på magasinet igen.  
 

Rensa spiktrassel dyckertpistoler  
 

 I händelse av att spiken hakar upp sig och fastnar, koppla ifrån gas och batteri 
innan du vidtar någon annan åtgärd.  



 Kör in en Phillips nr 2 skruvmejsel eller 
motsvarande i loppet.  
 

 Knacka på skruvmejseln med en 
hammare för att pressa tillbaka verktygets 
spikdrivare och lösa trasslet .  
 

 Använd en näbbtång eller motsvarande 
för att avlägsna spiken. Använd inte 
fingrarna.  
 

 Om åtgärderna ovan inte löser problemet, skruva lös magasinet med näbbtång 
eller motsvarande. Montera på magasinet igen. 

Batteri 

 Verktyget levereras med 2 
batterier. Laddning tar ca 2 
timmar.  

 LED lampan lyser inte när 
batteriet inte är anslutet. 

 En LED lampa lyser rött när 
batteriet laddas.  

 En annan LED lampa lyser grönt 
när batteriet är fulladdat.  

 Om något fel uppstår med 
laddningen blinkar båda LED 
lamporna.  

 När ett laddat batteri ansluts till 
verktyget kommer en LED lampa 
på verktyget att lysa grönt.  

 Om batteriet laddats ur kommer 
LED lampan på verktyget att 
skifta till rött. Byt batteri.  

 

 

 

 

Varning: Koppla alltid ifrån gaspatron och batteri innan ni 
utför något underhåll på verktyget.  



3. Underhåll 

Allmänt underhåll 

Håll alltid verktyget rent. Torka bort fett eller olja med torr och ren trasa för 
att förebygga att verktyget tappas. Undvik lösningsmedelsbaserade 
rengöringsmedel, vissa lösningsmedel skadar verktygets komponenter.  
För full effektivitet, rengör filtret vid luftintaget regelbundet.  

Smörjning och rengöring 

 Detta verktyg skall inte smörjas då gaspatronerna redan innehåller 
tillräckligt med smörjning. 

 Förbränningskammaren och cylindern kan rengöras med 
bilförgasarrengöring. För att blottlägga de inre komponenterna skall 
man då avlägsna de båda skruvarna på handtaget och 4 skruvarna på 
topplocket . 

Kall väderlek 

Detta verktyg är inte rekommenderat att användas vid låga temperaturer. 
Kall väderlek sänker verktygets prestanda. Använd det inte under -7 ° C. 

  



4. Tekniska data 

 

B18/50-J2 

Dyckertdimension 18 gauge / 1,05 - 1,25 mm

Dyckertlängd 15 - 50 mm

Vikt 2,05 KG

Mått LxBxH 320x86x285

Laddkapacitet 1 strips, 100 dyckert

Skott per batteriladdning ~ 5200 

Batteri 6 V  NiMH

Laddtid ~ 2 timmar

Skott per gaspatron ~ 1000

Hastighet 2-3 skott / sekund

Skottgräns ~ 500 skott per timma

Arbetstemperatur ~ -7 till +49°C

 

B16/64-J2 

Dyckertdimension 16 gauge / 1,4 - 1,6 mm

Dyckertlängd 19 - 64 mm

Vikt 2,18 KG

Mått LxBxH 315x86x274

Laddkapacitet 2 strips, 100 dyckert

Skott per batteriladdning ~ 4500 

Batteri 6 V  NiMH

Laddtid ~ 2 timmar

Skott per gaspatron ~ 1000

Hastighet 2-3 skott / sekund

Skottgräns ~ 500 skott per timma

Arbetstemperatur ~ -7 till +49°C

 

B15/65 

Dyckertdimension 15 gauge / 1,8 mm

Dyckertlängd 32 - 64 mm

Vikt 2,38 KG

Mått LxBxH 332x126x310

Laddkapacitet 1 strips, 100 dyckert

Skott per batteriladdning ~ 4500 

Batteri 6 V  NiMH

Laddtid ~ 2 timmar

Skott per gaspatron ~ 1000

Hastighet 2-3 skott / sekund

Skottgräns ~ 500 skott per timma

Arbetstemperatur ~ -7 till +49°C

  



5. CE Intyg 
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B16/64-J2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B1

 

5/65 

 

 



6. Sprängskisser & reservdelslista 
B18/50-J2 
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Gothia Fastening Group AB 
Box 654   442 18 Kungälv 

0303 208050 


