
Návod k obsluze elektrické sponkovačky NOELL. 

Elektrická sponkovačka NOELL není určena pro komerční využívání. Výrobek je konstruován pro 
domácí a kutilské práce Je určena pro připevňování a spojování měkkých materiálů (měkké dřevo, 
plast, dřevotříska, textil) pomocí jednoduchých hřebů nebo spon. 

Technické údaje. 

Typ SSD-8801 

Jmenovité napětí 230V AC 

Jmenovitá frekvence 50 HZ 

Jmenovitá rychlost při provozu 30/min 

Hladina akustického tlaku na stanovišti obsluhy <70dB 

 

Výstraha 

Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně 
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.  

Obecná bezpečností upozornění pro práci s elektrickými nástroji 

! výrobek není hračka, nesmí být obsluhován dětmi a nezpůsobilými osobami 

! chraňte přívodní síťový kabel před poškozením. 

! při práci držte nástroj vždy pevně. 

! Nevystavujte nástroj nadměrné vlhkosti ani jej neponořujte do kapalin. 

! Opravy výrobku svěřte vždy odbornému servisu! 

! Před zapojením do sítě se vždy přesvědčte, že je spínač výrobku v pozici „OFF /vypnuto“.  

Elektrická bezpečnost 

Výrobek je vybaven dvojitou izolací dle EN 50144 

Není nutné jej uzemňovat 

Pracovní postup: 

Sponkovačka je určena výhradně pro připevňování a spojování měkkých materiálů (plast, dřevo, 
dřevotříska, textil). Při práci zatloukání hřebů je nutno na nástroj tlačit, aby se zabránilo jeho vibracím 
a odskakování od obrobku. 

1.0 Vložení odpovídajících hřebů 



1.1 Před doplnění hřebíků zajistěte, aby zástrčka přívodního kabelu (č.1) byla odpojena od síťové 
zásuvky a spínač sponkovačky byl v poloze „OF“-VYPNUTO. 

1.2 Sejměte ze sponkovačky zásobník s distribučním zařízením (č.2) 

1.3 Vložte do zásobníku vhodné hřeby, zvolené v souladu s uvedenou specifikací a zamýšleným 
způsobem použití 

1.4  Nasaďte zásobník a distribuční zařízení (č.2) zpět na sponkovačku 

 

2.0 Postup práce 

2.1 Nasaďte sponkovačku nechráněnou částí distribučního zařízení (otvor výstupu hřebů) umístěného 
na hřídeli zpětného chodu (č.3) na obrobek v souladu s instrukcemi pro pracovní postup 

2.2 Vyvinutím přiměřeného tlaku na nástroj (přitisknutí distribučního zařízení k obrobku) dojde k 
uvolnění bezpečnostního mechanismu distribučního zařízení nástroje. 

2.3 Při otevřeném distribučním zařízení stiskněte vidlici (č.4) 

2.4 Stisknete spínač (č.5) – tím dojde k vystřelení hřebu. 

Poznámka: Na nástroj musí být v průběhu práce vyvíjena přiměřená, spíše větší síla, aby se zamezilo 
odskakování nástroje od obrobku v průběhu nastřelování hřebů. Vyvinutím většího tlaku na nástroj 
při přiložení k obrobku se též zabrání mechanické reakci při nastřelení spony nebo hřebu. V případě 
použití malé síly přítlaku přístroje při nástřelu je mechanická reakce při nastřelení zachycena 
bakelitovým materiálem sponkovačky a hrozí prasknutí bakelitu a tím dojde ke znehodnocení 
sponkovačky. Na tuto závadu se nevztahuje záruka přístroje, protože při vyvinutí potřebného tlaku k 
této závadě nemůže dojít. 

Nastřelovat hřeby a spony nesmíte do tvrdých materiálů, např. kůže, tvrdé dřevo. Dochází tím k 
deformaci spony nebo hřebu v místech, kde je sponkovačka přitlačována k tvrdému materiálu. Spona 
nevnikne do tvrdého materiálu, ale zdeformuje se a poškodí vedení distribučního zařízení. Při použití 
měkkých materiálů se nemůže taková závada stát, a proto na poškozené distribuční zařízení se taktéž 
záruka nevztahuje. 

2.5 V případě že dojde k zablokování hřebu v distribučním zařízení, odpojte nástroj od zdroje 
napájení. Sejměte zásobník. Držte křidélka člunkového agregátu a zatáhněte za ně směrem dozadu a 
dolů. Po uvolnění člunkového agregátu vyjměte zablokovaný hřeb. Nástroj opět zkompletujte a 
pokračujte v činnosti dle výše uvedených instrukcí. 

  

Údržba a kontrola 

VAROVÁNÍ – před prováděním údržby a kontroly přístroje se přesvědčte, že je spínač přístroje v 
pozici „vypnuto“ a síťový kabel je odpojen. 

1. Zkontrolujte utažení šroubů nástroje 



Ventilační otvory motoru kontrolujte pravidelně, zda nejsou poškozeny nebo zaneseny. Čištění 
ventilačních otvorů proveďte pomocí kartáčku, vysavače nebo stlačeného vzduchu. 

 

2. Skladování a čištění 

Nástroj skladujte na vhodném suchém v rozsahu teplot od 0° do +50°C. Pokud výrobek nepoužíváte, 
nenechávejte jej nikdy připojen ke zdroji napájení!!! 

 

Likvidace odpadu 

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s 
platnou legislativou. 


