
    

          

 

 

Sponkovačky 
 

Návod k použití 
 

Použití: 

 Pro zvýšení průrazu použijte pevnou podložku 

 Zkontrolujte, zda jsou spony které používáte určené pro daný typ sponkovače (případné reklamace při 

použití jiných spon jsou neoprávněné a stejně tak i porucha při nevhodném použití, tzn. používejte pouze 

spony námi určené) 

 Sponkovače používající spony s delšími nožkami spon (8-14 mm) jsou vhodné pro všechny dokončovací 

práce – dveřní a okenní rámy, spojování dřevěných desek beden, lemování dřevěných ploch, čalounictví 

atd. zatímco spony malé a střední o velikosti (4-8 mm) jsou ideální pro upevňování tapet, tkanin, 

dekorací atd. 

 

Postup:  

Uvolněte ručku, vložte spony správné velikosti do zásobníku a jemně zasuňte zásobník. Sponkovač držte pevně na 

pracovní ploše a pracujte. Po použití vyprázdněte zásobník sponkovače a uzamkněte rukojeť kovovým očkem, aby 

nedošlo k případnému úrazu. 

 

Upozornění: 

Použití malých spon (4-8mm) ve sponkovači určenému pro větší spony může způsobit ucpání, zaseknutí nebo špatné 

vystřelování spon. Nepracuje-li sponkovač, zkontrolujte, zda-li není zásobník prázdný nebo ucpaný, pro odstranění 

závady nepoužívejte šroubovák ani jiný nástroj, kterým by se mohl sponkovač poškodit, zkontrolujte kvalitu spon – 

používejte spony pouze od výrobce. 

 

Pozor: 

Spony po práci vždy vyjměte! 

Sponkovače mohou být nebezpečné! 

Držte je z dosahu dětí! Používejte při práci ochranné brýle! Nemiřte proti druhým osobám! 

 

Údržba: 

Čistěte tlakem vzduchu, je možné i promazání kluzných plošek.  

 

Spony do sponkovaček: 

 

Určení   Sponkovačka Použitelné spony 
 

23800 23904 - 23914; profi spony 23929 – 23934 

23804 23904 - 23908; profi spony 23929 – 23931 Hobby 

23808 23904 - 23908; profi spony 23929 - 23931 

23915 23929 - 23931 

23916 23929 - 23932 

23917 23929 - 23934; hřebíky 23941; hřeby 23942 

23918 23930 - 23935; hřebíky 23941; hřeby 23942 

23919 23930 - 23932 

23920 Oblé 23937 - 23938 

23921 Oblé 23939 - 23940 

23922 23960 - 23962 

23923 23960 - 23964; hřebíky 23966;hřeby 23967 

23924 23960 - 23964; oblé 23965; hřebíky 23966; hřeby23967  

23925 23929 - 23934; hobby spony 23904 - 23914 

Profi 

23926 23929 - 23932; hobby spony 23904 - 23910 
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