Textilní nastřelovací kleště AVERY DENNISON MARK V.
Návod k použití.
Varování: Jehla a hlava posunovače se pohybují, když stisknete spoušť. Prsty nedávejte do vnitřní části kleští.
Vkládání splintů:
Vždy používejte odpovídající typ splintů.
Používání jiného než doporučeného typu bude považováno za porušení záručních podmínek .
Používání jiného než doporučeného typu může způsobit poškození látky nebo nástroje.
Zásobník splintů zasuňte pomocí zavěšovače seshora do vodiče tak hluboko jak jen je možné.
Po zasunutí jsou kleště připraveny na použití.
Při vyjímaní splintů stisknete spoušť, držte ji stisknutou a vysuňte splinty z kleští směrem nahoru.

Použití textilních kleští: bez ochranného krytu. Prostrčte jehlu skrz dírku visačky a propíchněte textilní látku.
Látku přidržte u těla kleští a plně stiskněte spoušť. Uvolněte spoušť a vysuňte jehlu z látky. Visačka s látkou zůstanou pevně spojeny pomocí splintu.

Použití textilních kleští: s ochranným krytem.
Vložte materiál a visačku mezi ochranný kryt a tělo kleští tak, aby jehla směřovala přibližně do místa nastřelení a plně stiskněte spoušť.
Uvolněte spoušť a jemně vyjměte spojené materiály. Visačka s látkou zůstanou pevně spojeny pomocí splintu.

Výměna jehly :
Vždy používejte odpovídající typ jehly k těmto kleštím.
Vsuňte novou jehlu do obalu jehly a ten poté zasuňte do vnější strany ochranného krytu
(nebo přidržte vodorovně u vodiče jehly - v případě použití bez ochranného krytu.)
Stiskněte plně spoušť a držte ji stisknutou.
Pojistku jehly otočte o 90 stupňů směrem nahoru a uvolněte spoušť.
Vyjměte jehlu podle obrázků. Novou jehlu zasuňte do obalu a pak do ochranného krytu
(nebo do vodiče jehly - v případě použití bez ochranného krytu)
tak, aby drážka jehly souhlasila s drážkou v ústí kleští.
Stisknete spoušť a držte ji stisknutou. Jehlu zajistěte otočením pojistky zpět a uvolněte spoušť.

Výměna vodiče jehly za bezpečnostní kryt jehly :
bezpečnostní kryt
Stiskněte pojistku v okénku na boku kleští a vyjměte stávající součástku.
Vyměňte ji za součástku novou podle obrázku.

vodič jehly

obal jehly
jehla

Možné chyby a jejich odstranění.
-neleze otočit pojistkou jehly o 90 stupňů - jehla je špatně zasunuta. Drážka jehly musí souhlasit s drážkou strojku.
-mechanismus kleští není schopen podávat jednotlivé splinty nebo zavěšovač nelze zasunout do vodiče splintů - zkontrolujte zda používáte správný typ jehly a splintů.
-po nastřelení se splint nezachytil v látce - jehla byla málo zasunuta, nebo bylo málo stisknutá spoušť, také může být poškozená(ohnutá) jehla.
I v případě nepatrného ohnutí jehly je pro správnou funkci kleští potřeba takovou jehlu vyměnit.
-nelze stisknout spoušť - jehla je ucpaná splintem - vyndejte jehlu z kleští a odstraňte z dutinky jehly splint.

Prosíme dodržujte maximální denní počet použití těchto kleští stanovený na 1.500 nástřelů.

