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ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
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Прочетете материала преди да използвате 
изделието. Ако не го направите, това може да 

доведе до сериозно нараняване. Ако клиентите не 
спазват инструкциите и по този начин причиняват 
сериозни наранявания, нито производителят, нито 
дистрибуторът трябва да поемат отговорност. 

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО.
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Преди всяка употреба

Работа

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно преди употреба

● Скорост на свободен ход:                                                         7000/min
● Необходимо налягане на  въздуха:                                               90PSI
● Среден разход на въздух:                                                          5.0CFM
● Максимален въртящ момент:                                      610N.m(450Ft-lb)  
● Капацитет на болта:                                                              16mm(5/8˝)  
● Вход за въздуха:                                                                         1/4˝ NPT  
● Необходим размер на въздушния маркуч:                                        3/8

1. Източете водата от резервоара на въздушния компресор и конденза от въздухопроводите. 
(Моля, вижте ръководството за експлоатация на въздушния компресор.)

2. Смажете инструмента. (Моля, вижте раздела „Обслужване“ в ръководството.)
3. Изберете необходимите гнезда. Гнездото трябва да съвпада с размера на задвижването на 

пневматичния гайковерт.
4. Свържете гайковерта  към източника на въздух с маркуча с препоръчителен размер.   

1. Включете въздушния компресор и оставете резервоара му да се напълни.
2. Настройте регулатора на въздушния компресор на 90 PSI. Този гайковерт работи при 

максимално въздушно налягане от 90 PSI.
3. Натиснете спусъка, за да започнете да работите с инструмента.
4. Освободете спусъка, за да спрете инструмента.
5. Когато сменяте контактите, винаги изключвайте подаването на въздух, за да избегнете 

нараняване.
6. Когато работата приключи, изключете въздушния компресор и съхранявайте пневматичния

инструмент след смазване.

Този продукт е част от система с високо налягане и следващите мерки за безопасност трябва да 
се спазват по всяко време, както и всички други съществуващи правила за безопасност.
1. Прочетете внимателно всички ръководства, включени в този продукт. Запознайте се с 

управлението и правилното използване на оборудването.
2. Само лица, добре запознати с тези правила за безопасна експлоатация, трябва да имат 

право да използват пневматичния инструмент.
3. Не превишавайте нивото на налягане на нито един компонент в системата.

НЕ надвишавайте максималното работно налягане на пневматичния инструмент 
(90 PSI.) Пневматичният инструмент може да експлодира и да доведе до смърт или
сериозно нараняване.

4. Изключете пневматичният инструмент от подаването на въздух, преди да смените инструментите
 или приспособленията, както и когато не работите.

5. Винаги носете предпазни очила и предпазни средства за уши по време на работа.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Винаги носете одобрени от ANSI защитни очила Z87.1 с екрани. 

Винаги носете ANSI S3.19 защита за слуха.

6. Не носете свободно облекло или облекло с разхлабени презрамки или връзки и т.н., които 
могат да се заплетат в движещи се части на инструмента и да доведат до сериозни 
наранявания.

Спецификации

ОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ОБСЛУЖВАНЕ

7. Не носете бижута, часовници, идентификационни номера, гривни, колие и др., когато 
работите с какъвто и да е инструмент - движещи се части могат да ги уловят и това да 
доведе до сериозно нараняване.

8. Не натискайте спусъка, когато свързвате маркуча за подаване на въздух.

НЕ използвайте вложки за ръчни инструменти. Използвайте само 
качествени ударни накрайници.

9. Никога не използвайте инструмента, когато не е приложен към работен обект. Приставките 
трябва да са здраво закрепени. Разхлабените приставки могат да причинят сериозни 
наранявания.

10. Предпазвайте въздушните тръби от повреда или пробиване.
11. Никога не насочвайте пневматичен инструмент към себе си или към някой друг. Може да се 

получи сериозно нараняване.
12. Преди всяка употреба проверявайте въздушните маркучи за слабо или износено състояние. 

Уверете се, че всички връзки са сигурни.
13. Поддържайте всички гайки, болтове и винтове здраво затегнати и се уверете, че 

оборудването е в безопасно работно състояние.
14. Не поставяйте ръце близо или под движещи се части.

НЕ използвайте продукта неправилно, прекомерно излагане на 
вибрации, работа в неудобно положение и повтарящи се работни движения.

15. ВАЖНО: Предупрежденията, посочени в това ръководство, не могат да обхващат всички 
възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Операторите трябва да се 
придържат към здравия разум и да използват този инструмент с повишено внимание, за да 
избегнат наранявания.

16. Дръжте децата и страничните наблюдатели далеч по време на работа с този инструмент.
17. Обслужвайте пневматични инструменти. Ако инструментите са повредени, трябва да ги 

ремонтирате преди употреба.
18. Не пушете по време на употреба.
19. Винаги бъдете нащрек и следете какво правите. Не работете с инструмента, когато сте 

уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на 
невнимание при експлоатация може да доведе до сериозно нараняване.

Смазване
Пневматичните инструменти изискват смазване през целия им живот. Въздушният двигател и 
лагерът използват сгъстен въздух за захранване на инструмента. Заради влагата на сгъстения 
въздух  въздушния мотор и други части отстрани на инструментите ще ръждясват, поради което е 
необходимо ежедневно смазване. Ако не смажете правилно въздушния инструмент, това 
драстично ще съкрати живота на инструмента и ще анулира гаранцията

пневматичен инструмент изисква смазване ПРЕДИ първоначалната употреба, 
също преди и след всяка допълнителна употреба. За ръчно смазване на въздушния инструмент.

1. Отстранете всички приспособления от задвижването на пневматични инструменти, като: 
муфи, длета и др.

2. Изключете инструмента от източника на подаване на въздух, поставете входа за въздух 
нагоре.

3. Натиснете спусъка и поставете около 5 c.c. масло за пневматичен инструмент във входа на 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
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въздуха. (Натискането на спусъка ще помогне на циркулиращото масло в двигателя.) 
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте масло SAE #10, ако няма налично масло за въздушни 
инструменти.

Пазете на място, недостъпно за деца. Ако се приема вътрешно, не 
предизвиквайте повръщане, незабавно се обадете на лекар.         

4. Свържете инструмента към източника на въздух, покрийте изпускателния край с кърпа и 
пуснете за около 20 до 30 секунди.

Всяко излишно масло в двигателя незабавно се изхвърля от изпускателния отвор. Винаги 

насочвайте изпускателния отвор далеч от хора или предмети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БЕЛЕЖКА!

Съхранение
Преди съхранение въздушният инструмент трябва да бъде смазан. Следвайте инструкциите 
„Смазване“ с изключение на стъпка 4.

Предупреждава се за опасност, която ЩЕ доведе до смърт или сериозно 
нараняване. 

Предупреждава се за опасност, която МОЖЕ да доведе до смърт или 

сериозно нараняване.

Предупреждение за опасност, която МОЖЕ да доведе до леки наранявания.

ОПАСНОСТ
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TAT40122 Разглобен вид
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TAT40122 Списък с резервни части

No. Описание на частта Кол -
во

No. Описание на частта Кол -
во

1 Корпус 1 23 Острие 6

2 Информационна табела 1 24 Цилиндър 1

3 Втулка на регулатора за обръщане 1 25 Предна глава на цилиндъра 1

4 О-пръстен 2 26 Щифт 1

5 Регулатор на обръщане 1 27 Лагер 1

6 Пружина 1 28 V Уплътнение 1

7 Стоманена сачма 1 29 Уплътнение 1

8 Втулка 1 30 Ударна касета 1

9 Прът на клапана 1 31 Чук 2

10 Легло на клапана 1 32 Щифт 2

11 Конусна пружина 1 33 Задвижващ вал 1

12 Капак на заглушителя 1 34 О-пръстен 1

13 Конектор за входящ въздух 1 35 Кръг против изключване 1

14 Спусък 1 36 Локализиращ пръстен 1

15 Щифт 1 37 Предно уплътнение 1

16 Копче за регулатор на обръщане 1 38 Намаслена втулка 1

17 Винт 1 39 Преден корпус 1

18 Херметизиращо уплътнение 1 40 Уплътнение на пружината 3

19 Задържащ пръстен 1 41 Винт 3

20 Лагер 1 42 Прав щифт 1

21 Задна глава на цилиндъра 1 43 Кожух 1

22 Ротор 1
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