
                                                                                                                               

Strona 1 z 7 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

 

Nr produktu  000430461  

 

Zaciskarka zestaw TOOLCRAFT 430461 
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Przeznaczenie użycia produktu 
 
Szczypce zaciskane są przeznaczone do zaciskania złączy zagniatanych, które są odpowiednie do tego 
celu. Wymienne wkładki zapewniają różne opcje użycia i zastosowania produktu. 
 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę 
produktu. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać 
w przyszłości. Należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
 
Każde użycie inne niż opisane powyżej jest niedozwolone i może prowadzić do uszkodzenia tego 
produktu; może to również prowadzić do niebezpieczeństwa dla użytkownika. 
Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymaganiami. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
 
Zawartość dostawy 
 
- Szczypce zaciskowe 
- 5 matryc zgniatających  
- Etui do przechowywania / transportu 
- Instrukcja obsługi 
 
Instrukcje bezpieczeństwa 

 
Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem 
niniejszych wskazówek bezpieczeństwa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody ! 
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe spowodowane niewłaściwą 
obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa! W takich przypadkach gwarancja będzie 
nieważna. 
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- Ze względów bezpieczeństwa nieautoryzowana konwersja i / lub modyfikacja produktu jest 
niedozwolona. 
- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiekolwiek 
uszkodzenia, nie używaj już tego produktu. 
- Podczas korzystania z produktu przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom 
obowiązujących w twoim kraju. 
- Nie używaj przedłużenia dźwigni (aby wzmocnić efekt zaciskania szczypiec zaciskowych). 
Doprowadzi to do uszkodzenia produktu. Ponadto istnieje ryzyko obrażeń. Szczypce zaciskane mogą 
być używane tylko do zaciskania odpowiednich złączy zaciskowych i nie wolno ich używać do 
odkręcania nakrętek, wkrętów lub śrub. Nigdy nie używaj szczypiec do zaciskania jako narzędzia 
uderzającego, spowoduje to jego zniszczenie. 
- Podczas pracy lub przechowywania szczypiec zaciskowych należy chronić szczypce zaciskowe i 
wkładki przed wilgocią, kurzem i brudem, olejem lub chemikaliami. Nigdy nie upuszczaj szczypiec do 
zaciskania; ulegną zniszczeniu i będą bezużyteczne. Aby zabezpieczyć produkt, użyj dostarczonej 
walizki do przechowywania / transportu. 
- W szkołach, centrach edukacyjnych, warsztatach poświęconych hobby i samopomocy, korzystanie z 
produktu jest nadzorowane przez przeszkolonych pracowników w odpowiedzialny sposób. 
- Nie pozostawiaj niepotrzebnie leżącego materiału opakowaniowego, ponieważ może on stać się 
niebezpieczną zabawką dla dzieci. 
- Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo używać urządzenia lub masz pytania nieobjęte niniejszą 
instrukcją obsługi, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną lub innym specjalistą. 
 
Elementy obsługi  

 
1. Uchwyty z wbudowanym mechanizmem do transmisji i automatycznym blokowaniem 
2. Dźwignia zwalniająca, do zwolnienia blokady po nieprawidłowym zagnieceniu 
3. Koło zębate do regulacji momentu obrotowego (ze śrubą blokującą) 
4. Gniazdo dla jednej z dostarczonych matryc zgniatających  
 
Wymiana matryc zgniatających  
 
 Opakowanie zawiera łącznie 5 par matryc zgniatających. Obie części par matryc są odpowiednio 
oznaczone ("A", "B", "C", "H" i "H1"). 
 
Aby usunąć parę matryc zgniatających ze szczypiec zaciskanych, otwórz szczypce zaciskowe, a 
następnie po prostu pociągnij obie części do przodu i na zewnątrz. Następnie włóż inną pożądaną 
matrycę całkowicie w szczypce zaciskowe. 
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Zwróć uwagę, że zawsze wstawiasz dwie pasujące części pary matryc w szczypce zaciskowe (które 
mają takie samo oznaczenie, np. "A"). W przeciwnym razie nie będziesz w stanie prawidłowo 
przeprowadzić zaciskania i ryzykujesz uszkodzenie szczypiec zaciskowych lub matryc zgniatających. 
 
Proces zaciskania 
 
W zależności od dostępnego złącza typu zagniatanego wybierz odpowiednią parę matryc dla 
szczypiec zaciskanych i włóż wtyczkę typu crimp do odpowiedniego otworu. 
Naciśnij mocno uchwyty (1) szczypiec zaciskowych. Mechanizm przekładni w uchwycie powoduje 
wzrost momentu obrotowego. 
W przypadku osiągnięcia momentu obrotowego wybranego za pomocą koła zębatego (3), 
wymuszona blokada, a tym samym uchwyty zostają automatycznie zwolnione, a złącze zaciskane 
może zostać usunięte. 
 
Regulacja momentu obrotowego 
 
Najpierw odkręć całkowicie śrubę blokującą koła zębatego (3). W tym procesie szczypce zaciskane nie 
mogą być ściskane razem; uchwyty muszą być całkowicie otwarte. 
 
Przesuń koło zębate w kierunku "-", aby zmniejszyć moment obrotowy lub w kierunku "+", aby 
zwiększyć moment obrotowy. 
 
Zamocuj koło zębate (3) ponownie śrubą, którą odkręciłeś na początku (pod kołem zębatym są dwa 
gwinty (patrz kółko na obrazie po prawej), aby regulacja momentu obrotowego w sumie 12 stopni 
była możliwa 
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Zwolnienie blokady automatycznej za pomocą dźwigni zwalniającej 
 
W przypadku źle wykonanego zaciskania , automatyczny zamek szczypiec zaciskanych można zwolnić 
przed zakończeniem procesu, przesuwając dźwignię zwalniającą (2) np. śrubokręt itp. w kierunku 
przedniej strony (wkładki). 
Następnie można rozłożyć uchwyty i usunąć wadliwe złącze zaciskane. 
 
Czyszczenie i konserwacja 
 
Produkt nie wymaga konserwacji i nigdy nie powinien być rozmontowywany z jakiegokolwiek 
powodu. Serwisowanie lub naprawa może być wykonywana tylko przez specjalistę. Czyść produkt 
tylko za pomocą miękkiej czystej, suchej ściereczki. 
 
Dane techniczne 
Wymiary .............................................................. ok. 220 x 67 x 21 mm (dł. X szer. X wys. bez matrycy) 
Waga ................................................................................................................. ok. 442 g (bez matrycy) 
Regulacja momentu obrotowego ............................................................................... tak, w 12 etapach 
 
 
 
Nota prawna 
 
Niniejsza instrukcja obsługi jest publikacją Conrad Electronic SE, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 
Hirschau (www.conrad.com). 
 
Wszelkie prawa, w tym tłumaczenie zastrzeżone. Powielanie za pomocą dowolnej metody, np. 
kserokopia, mikrofilmowanie lub przechwytywanie w systemach przetwarzania danych 
elektronicznych wymaga uprzedniej pisemnej zgody redaktora. Przedruk także częściowo jest 
zabroniony. 
 
Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia stan techniczny w momencie drukowania. Zastrzega się 
zmiany w technologii i wyposażeniu. 
 
© Prawa autorskie  2013 Conrad Electronic SE. 
 
 
 
Informacje dotyczące utylizacji 
 
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
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