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PREVIDNO PREBERITE NAVODILA PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI STROJ!



NAVODILA ZA VARNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE S STROJEM:

 

– Skupaj z JOINT žago ste prejeli tehnični priročnik z navodili za uporabo. Za dobro 
poznavanje funkcij stroja, navodila natančno preberite in jih v bodočnosti shranite.

– JOINT stroj lahko uporabljajo le odrasle osebe, ki so za delo usposobljene. Otroci naj se ne 
približujejo ali zadržujejo v delovnem okolju stroja. V primeru, da se otroci zadržujejo v 
bližini stroja, morajo odrasli nanje paziti.

– JOINT stroj je opremljen z varnostnimi napravami. Varnostnih naprav nikoli ne odstranite ali 
predelujte. Redno preverite njihovo učinkovitost. JOINT stroj ne uporabljajte brez zaščitnih 
naprav ali z manjkajočimi zaščitnimi napravami.

– Stroja ne upravljajte pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil, ki vplivajo na sposobnost 
upravljanja stroja.

– Stroj upravljajte v dobro osvetljenem prostoru. 

– Preverite, da je JOINT stroj stabilno postavljen na podporno stojalo ali da je varno 
nameščen na podporno mizo.

– JOINT stroj je težak. Ne premikajte ga sami ali brez zahtevane opreme.

– Redno preverjajte, da nima stroj morda manjkajoče ali odvite vijake.

– Ob delu bodite osredotočeni na to kar delate.

– Letvice namestite tako, da sta spojeni in pri tem pazite, da sta roki odmaknjeni od 
delovnega območja ter zgornjega in sprednjega pritiskača.

– JOINT stroj uporablja ostre sponke, ki bi lahko povzročile poškodbe. Previdno rokujte z 
njimi.

– V primeru, da testirate izmet sponk iz strelne enote, se z obrazom ne približujte. 

– Izognite se prekomernemu polnjenju sponk. Primerna količina je 1 polnilec in pol.

– Pri elektronsko-pnevmatskih modelih, redno preverite neoporečnost električne žice. Nikoli 
ne vgašajte stroja s puljenjem električne žice.

– Predno začnete z izvajanjem servisnih del, vedno izklopite JOINT stroj.

– Ko ste prenehali z delom, stroj izklopite.

– Pri JUMBO modelih je strelna enota premična. Pazite na roke. Pri avtomatičnih različicah, 
nastavite strelno enoto na pozicijo "0" (popolnoma nazaj) preden izberete nastavitev 



"avtomatsko / ročno"  na sprednji nadzorni plošči.

– V primeru, da slišite puščanje zraka, preverite izvor puščanja in/ali kontaktirajte našo 
tehnično pomoč. 

– Ne izvajajte nobenega tehničnega vzdrževanja na stroju, če niste prepričani. Vedno 
kontaktirajte naš tehnični servis.

– JOINT stroj je testiran in odobren samo, če je sestavljen iz delov oskrbljenih in priporočenih 
s strani konstrukterja.


