
PNEUMATIC NAIL GUN

TRYKKLUFTSDREVET 
SPIKERPISTOL
BETJENINGSANVISNINGER
Oversettelse av originalinstruksjonene

WOŹDZIARKI PNEUMATYCZNEJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przekład instrukcji oryginalnej

TRYCKLUFTSDRIVEN SPIKPISTOL
BRUKSANVISNING
Översättning av originalinstruktioner

PNEUMATIC NAIL GUN
OPERATING INSTRUCTIONS
Original instructions

071016

NAMING GERMAN
BEDIENUNGSANLEITUNG
Übersetzung der Originalanleitung

NAMING FINNISH
KÄYTTÖOHJEET
Alkuperäisten ohjeiden käännös

NAMING FRENCH
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Traduction des instructions d’origine

NAMING DUTCH
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Vertaling van de originele instructies

[U
nd

er
la

g 
fö

r k
un

du
nd

er
sö

kn
in

g]



Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this 
documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the 
manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of 
operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB 
beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese 
Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss 
gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste 
Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar 
upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra 
denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas 
som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av 
bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän 
dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja 
käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen 
kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten 
til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne 
dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den 
er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique 
les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette 
documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé 
tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions 
d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega 
sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden 
sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu 
do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć 
na stronie internetowej Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. 
Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze 
documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet 
worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-
website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB • 2021-09-02

JULA AB 
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN
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1 Inledning
1.1 Produktbeskrivning

Produkten är en tryckluftsdriven spikpistol för spikning.

1.2 Avsedd användning

Produkten är avsedd att drivas med ren, torr, komprimerad luft med reglerat 
tryck 4,9–8,3 bar. 

1.3 Symboler
Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före 
användning. Spara dessa anvisningar för framtida behov.

Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och 
föreskrifter. 

1.4 Produktöversikt

(Bild 1)

1. Handtag

2. Anslutning

3. Avtryckare

4. Utblåsdeflektor

5. Magasin

6. Spets

7. Säkerhetsfäste

8. Reglage för inställning av indrivningsdjup

9. Skruv

OBS! Systemet ska vara försett med filter, tryckregulator och 

automatiskt smörjdon, vilka ska vara placerade så nära produkten som 

möjligt (högst 4,5 m). Inga externa systemkompontenter medföljer 

produkten.

2 Säkerhet
2.1 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall 

och/eller personskada.

 VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på 

produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar för användning

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall 

och/eller personskada.

● Anslut inte produkten till system vars tryck kan överskrida 12,3 bar.

● Använd aldrig syre, koldioxid, brännbara gaser eller andra gaser på 
flaska för att driva produkten. Det kan leda till explosion och/eller 
allvarlig personskada.

● Arbetsområdet ska hållas rent. Belamrade utrymmen ökar risken för 
skador.

● Håll barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda produkten.

● Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm. För att undvika ögonskada 
ska användaren och andra i arbetsområdet använda godkända 

skyddsglasögon med fasta sidoskydd. Skyddsglasögon ska uppfylla 
kraven enligt ANSI Z87.1. Godkända skyddsglasögon är märkta med Z87.

 ● Använd hörselskydd. Hög ljudnivå i arbetsområdet kan orsaka 
hörselskada.

 ● Kontrollera produkten med avseende på skador före användning. 
Använd inte produkten om delar saknas eller är skadade eller om den 
läcker luft.

 ● Använd inte produkten om säkerhetsanordningar, avtryckare eller 
fjädrar är skadade, saknas eller inte fungerar korrekt. 

 ● Försök aldrig ändra eller ta bort säkerhetsmekanism, avtryckare eller 
fjädrar. 

 ● Använd inte produkten om varningsmärke saknas. Kontakta behörig 
servicerepresentant om varningsmärke saknas.

 ● Använd endast delar och fästelement som rekommenderas av 
tillverkaren.

 ● Ladda inte fästelement när avtryckaren eller säkerhetsfästet är intryckt.

 ● Töm magasinet när produkten inte används. Indrivningsmekanismen kan 
avfyras när luftslangen ansluts.

 ● Agera alltid som om det finns fästelement i produkten.

 ● Rikta inte produkten mot kroppen eller mot andra människor.

 ● Kontrollera att inte avtryckaren är intryckt när produkten inte används. 
Om säkerhetsfästet aktiveras oavsiktligt avfyrar produkten ett 
fästelement.

 ● Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans vid 
användning av produkten.

 ● Driv inte in fästelement i alltför hårt material, i alltför stor vinkel eller 
alltför nära kanten av arbetsstycket. Fästelement kan rikoschettera och 
orsaka personskada.

3 Användning
 VARNING! Koppla bort luftslangen från produkten innan du 

försöker ta bort fastsittande fästelement, lämnar arbetsområdet, lämnar 

över produkten till någon annan eller utför justeringar på produkten.

 VARNING! Töm magasinet när produkten inte används. 

Indrivningsmekanismen kan avfyras när luftslangen ansluts.

 VIKTIGT! Alla ledningskomponenter (slangar, anslutningar, filter, 

regulatorer etc.) måste minst klara arbetstryck 10,3 bar eller 150 % av 

det maximala systemtrycket. Utgå från det största av dessa värden. 

 VIKTIGT! Anslut inte produkten till system med max. tryck högre 

än 12,3 bar.

3.1 Förberedelser före användning

1.1.1 Laddning av magasin

 VARNING! Ladda inte fästelement när avtryckaren eller 

säkerhetsfästet är intryckt.

1 Anslut luftslangen till tryckluftsanslutningen. (Bild 2)

2 Dra tillbaka mataren till det bakre låsta läget. (Bild 3)

3 Placera ett spikband i magasinet. 

OBS! Kontrollera att spetsarna är vända nedåt.
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4 Skjut spikbandet framåt i magasinet. (Bild 4)

5 Dra långsamt mataren (A) bakåt och frigör låsmekanismen (B).  
(Bild 5)

6 För mataren till det främre läget (C).

6.1.1 Justering av utblåsdeflektor

 ● Vrid utblåsdeflektorn (A) så att utblåset är riktat bort från användaren. 
(Bild 6)

3.2 Användning av produkten

 VARNING! Kontrollera att inte avtryckaren är intryckt när 

produkten inte används. Om säkerhetsfästet aktiveras oavsiktligt avfyrar 

produkten ett fästelement.

 VARNING! Rikta inte produkten mot kroppen eller mot andra 

människor.

 VARNING! Driv inte in fästelement i alltför hårt material, i alltför 

stor vinkel eller alltför nära kanten av arbetsstycket. Fästelement kan 

rikoschettera och orsaka personskada.

Det finns två sätt att aktivera indrivningsmekanismen. Välj det ena av 
alternativen nedan.

 ● Placera drivningsstyrningen mot arbetsstycket. Tryck produkten mot 
arbetsstyckets yta så att säkerhetsfästet trycks in och tryck på 
avtryckaren.

 VIKTIGT! Rekylen kan göra att säkerhetsfästet trycks in igen. Det 

gör att ett andra fästelement avfyras. Håll stadigt i produkten under 

användning.

 ● Tryck in avtryckaren. Tryck produkten mot arbetsstyckets yta så att 
säkerhetsfästet trycks in.

3.3 Inställning av indrivningsdjup

Maximalt indrivningsdjup är inställt från fabrik. 

1 Koppla bort luftslangen.

2 Lossa skruven (A). (Bild 7)

3 Flytta reglaget för inställning av indrivningsdjup (B) uppåt för större 
djup eller nedåt för mindre djup.

4 Dra åt skruven.

5 Avfyra ett fästelement och kontrollera indrivningsdjupet.

6 Upprepa justeringen tills önskat indrivningsdjup erhålls.

 VIKTIGT! Indrivningsdjupet avgör hur högt lufttryck som behövs. 

Högre lufttryck sliter mer på produkten. Använd inte större 

indrivningsdjup än nödvändigt.

4 Underhåll
4.1 Underhåll av produkten

 VARNING! Koppla bort luftslangen före underhåll.

 ● Kontrollera avtryckaren före varje användning. Kontrollera med avseende 
på funktion och skador.

 ● Kontrollera säkerhetsfästet före varje användning. Kontrollera med 
avseende på funktion och skador.

 ● Kontrollera alla skruvförband på produkten. Kontrollera att de är korrekt 
åtdragna.

 ● Häll 5–6 droppar tryckluftsolja i luftintaget före varje användning. 

4.2 Rengöring av produkten

 VARNING! Koppla bort luftslangen före rengöring.

 VIKTIGT! Dränk inte produkten i vatten eller annan vätska. Det 

kan skada invändiga delar.

 ● Rengör produkten utvändigt med icke antändligt rengöringsmedel.
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5 Felsökning
 VARNING! Koppla bort luftslangen före underhåll.

Problem Orsak Åtgärd

Luftläckage upptill på produkten eller vid 
avtryckaren.

Skruvförband är inte åtdragna. Dra åt skruvarna.

O-ringar eller tätning är slitna eller skadade. Byt ut skadade eller slitna delar.

Produkten fungerar inte korrekt. Lågt lufttryck. Kontrollera lufttrycket. 

För lite smörjmedel. Häll 5–6 droppar tryckluftsolja i luftintaget.

O-ringar eller tätning är slitna eller skadade. Byt ut skadade eller slitna delar.

Luftläckage nedtill på produkten. Skruvförband är inte åtdragna. Dra åt skruvarna.

O-ringar eller tätning är slitna eller skadade. Byt ut skadade eller slitna delar.

Fästelement fastnar i produkten. Olämpliga fästelement laddade i magasinet. Använd endast fästelement av storlek och typ som 
rekommenderas av tillverkaren. 

Skadade fästelement. Byt till oskadade fästelement.

Skruvarna för magasin eller reglage för inställning 
av indrivningsdjup är inte korrekt åtdragna.

Dra åt skruvarna.

Magasinet är smutsigt. Rengör magasinet.

Indrivningsmekanismen är sliten eller skadad. Byt ut skadade eller slitna delar.

Annat. Kontakta behörig servicerepresentant. 

6 Avfallshantering
6.1 Avfallshantering av produkten

 ● Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. 
Produkten får inte brännas.

7 Tekniska data
Tekniska data

Min. lufttryck 4,9 kg/cm2

Max. lufttryck 8,4 kg/cm2

Insugsöppning 1/4”

Spikdiameter  2,87–3,33 mm

Spiklängd 55–90 mm

Spikkapacitet, indrivningsvinkel 21° 60

Ljudeffektnivå (LwA) 98 dB(A) K = 3 dB

Ljudtrycksnivå (LpA) 85 dB(A) K = 3 dB

Vibration1 8,1 m/s2  K = 1.5 m/s2

Vikt 3,6 kg

Luftförbrukning 156 l/min vid 6,2 bar 

 VARNING! Vibration vid faktisk användning kan avvika från det 

deklarerade värdet, beroende på hur produkten används. Lämpliga 

skyddsåtgärder för användare måste fastställas utifrån faktiska 

användningsförhållanden, med hänsyn tagen till alla delar av driftcykeln, 

som avstängd tid och tomgångstid, utöver den tid strömbrytaren är 

intryckt.

1 Deklarerade värden för vibration har fastställts enligt standardmetod 
och kan användas för jämförelse mellan produkter. Värdena kan också 
utgöra underlag för preliminär exponeringsbedömning.
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