
SPONKOVAČKY 
 

NÁVOD  NA  POUŽITIE 

 

Použitie:  

 

 Pre zvýšenie prierazu použite pevnú podložku 

 Skontrolujte, či sú spony , ktoré používate určené pre daný typ sponkovačky (prípadné reklamácie pri 

použití iných spon sú neoprávnené a taktiež aj porucha pri nevhodnom použití), tzn. Používajte iba 

spony určené dodávateľom. 

 Sponkovačky používajúce spony s dlhšími stranami spon (8-14 mm) sú vhodné pre všetky 

dokončovacie práce – dverné a okenné rámy, spojovanie dosiek debien, lemovanie drevených plôch , 

čalúnnictvo atď., zatiaľ čo spony malej a strednej veľkosti (4-8 mm) sú ideálne pre upevňovanie tapiet, 

tkanin , dekorácií a pod. 

 

Postup : 

Uvoľnite rúčku , vložte spony správnej veľkosti do zásobníka a jemne zasuňte zásobník. Sponkovačku držte 

pevne na pracovnej ploche a pracujte. Po použití vyprázdnite zásobník sponkovačky a uzamknite rukoväť 

kovovým očkom, aby nedošlo k prípadnému úrazu. 

 

Upozornenie : 

Použitie malých spon (4-8 mm) v sponkovačke určenej na väčšie spony môže spôsobiť upchatie, zaseknutie 

alebo zlé vystreľovanie spon. V prípade,že sponkovačka nepracuje, skontrolujte , či je zásobník prázdny alebo 

upchatý, pre odstránenie poruchy nepoužívajte skrutkovač alebo iný nástroj, ktorým by sa mohla sponkovačka 

poškodiť, skontrolujte kvalitu spon. 

 

Pozor:  

Spony po práci vždy vymeňte! 

Sponkovačky môžu byť nebezpečné! 

Držte ich mimo dosahu detí !Používajte pri práci ochranné okuliare ! Sponkovačku nemierte proti druhám 

osobám ! 

 

Údržba:  

Čistite tlakom vzduchu, je možné aj premazanie klzných plošiek. 

 

 

URČENIE SPONKOVAČKA POUŽITELNÉ   SPONY 

 

HOBBY 

23800 23904-23914,  profi spony 23929-23934 

23804 23904-23908,  profi spony 23929-23931 

23808 23904-23908,  profi spony 23929-23931 

 

 

 

 

 

 

         PROFI 

23915 23929-23931 

23916 23929-23932 

23917 23929-23934, klince 23941 , klince 23942 

23918 23929-23935, klince 23941 , klince 23942 

23919 23930-23932 

23920 Oblé 23937 - 23938 

23921 Oblé 23939 - 23940 

23922 23960-23962 

23923 23960-23964, klince 23966, klince 23967 

23924 23960-23964, oblé 23965, klince 23966, klince 23967 

23925 23929-23934, hobby spony 23904 – 23914 

23926 23929-23932, hobby spony 23904 – 23910 

 


