
KASUTUSJUHIS 

OMER KLAMBRILÖÖJALE 

 

Tähtis: 

Palun lugege antud kasutusjuhend hoolega läbi enne tööriista kasutuselevõttu.  

Kõiki ohutuseeskirju tuleb rangelt järgida. 

Seadmed on mõeldud objektide kinnitamiseks puidu või puidulaadsete materjalide 

külge.  

Mittesihipärase kasutamise korral tekib vigastamiseoht. Lisaks sellele kaotavad 

kehtivuse kõik garantiinõudmised. 

 

 

Vastavusdeklaratsioon 

 

(Vastavus direktiivi 2006/42 / EÜ II lisa 1. osa punktile A). 

 

OMER, kelle registrijärgne asukoht on Via Foresto piirkonnas, 42 - I-31058 

ITALIA kinnitab omal vastutusel, et käesolev voldik viitab pneumaatilisele 

klammerdajale, mille mudel, seerianumber ja valmistamisaasta on trükitud 

kaanel 2006/42 / EÜ kehtestatud oluliste ohutusnõuetega ja vastab standardi UNI 

EN 792-13: 2009 nõuetele. 

 

Susegana 25-01-2010 

 

Seadme kasutaja vastutab selle eest, et  

− antud kasutusjuhis koos juurdekuuluva lisalehega “Tehnilised andmed ja 

varuosade nimestik” oleksid igal ajal kättesaadavad kõikidele isikutele, kes 

seadmega kokku puutuvad. 

− kõik seadmega kokkupuutuvad isikud teaksid ja järgiksid kõiki antud 

kasutusjuhises esitatud ohutusnõudeid. 

− täidetakse asjassepuutuvaid kutseorganisatsioonide ja ametkondade poolt 

kehtestatud ohutuseeskirju. 

 



Ohutusjuhised ja ekspluatatsiooni andmine 

Enne seadme käivitamist lugege läbi antud ohutusjuhised. 

1. ärge mitte kunagi kasutage suruõhuseadmete energiaallikana hapnikku, 

põlevgaasi või suruõhugaasi; seade võib plahvatada ja põhjustada raskeid 

vigastusi. Kasutage ainult puhast, kuiva ja reguleeritud suruõhku. 

2. Tehke kindlaks, et suruõhuvoolik on paigaldatud nii, et lubatud maksimaalne 

seadme kasutussurve (8 bar) ei tõuse üle 10 % ja seade on suruõhuvoolikust 

kergesti eraldatav. Ühendusmuhv peab alati olema kinnitatud kompressori juurde 

viivale voolikule, mitte seadmele (seadmes ei tohi pärast lahtivõtmist survet olla)! 

3. Pöörata tähelepanu sellele, et Teie ja kõik seadme läheduses viibivad isikud 

kannavad seadme kasutamise ajal kaitseprille ja kasutavad muid isiklikke 

ohutustehnilisi kaitsevahendeid. 

4. Ärge mitte kunagi kasutage defektset seadet! Pöörake tähelepanu sellele, et kõik 

ohutusseadmed on olemas ja funktsioneerivad laitmatult, et kõik kruvid ja mutrid 

on tihedalt kinnitatud. Ärge mitte kunagi ohutusseadmeid eemaldage või mingil 

moel kahjustage. Ärge modifitseerige ega ehitage seadet ümber! 

5. Tööpausi ajal, töö lõpus, enne kahjustuste kõrvaldamist ja hoolde- või 

remonditööde alustamist ühendage õhujuurdevoolu ava alati seadmest lahti ja 

tühjendage magasin. Ärge mitte kunagi jätke sisselülitatud seadet valveta! 

6. Arvestage alati sellega, et seadmes asuvad kinnituselemendid (klambrid). 

Seepärast ärge mitte kunagi vehkige ega mängige seadmega ning ärge suunake 

seda iseenda või teiste isikute suunas. Ärge mitte kunagi transportige töötavat 

seadet, et vältida soovimatut klambrite väljapaiskumist seadmest.  

7. Alati enne seadme laadimist kinnitage seade õhuvooliku külge. Ärge mitte kunagi 

laadige seadmesse kinnituselemente, kui päästik või päästiku kaitseriiv on alla 

vajutatud. Kasutage ainult ehtsaid Ottensten Eesti OÜ poolt pakutud 

kinnituselemente ja seadme tagavaraosi. Muude kinnituselementide ja 

varuosade kasutamine on ohtlik isikute tervisele ja ühtlasi kahjustab seadet. 

8. Asetage seade alati tihedalt eseme tööpinna vastu. Ärge mitte kunagi proovige 

lüüa kinnituselemente väga tugevasse või rabedasse materjali. Nii tekib 

tagasipõrkeoht. Pöörake tähelepanu sellele, et seadet ei tohi mitte kunagi asetada 

liiga serva lähedale või liiga viltu (kinnituselemendid võivad tagasi põrkuda ja 

kedagi vigastada). Järgige seadme kasutus-, hooldus- ja remondieeskirju. 

 



Seadme kasutamisjuhis 

Enne seadme ühendamist suruõhuvoolikuga lugege läbi ohutuseeskirjad. 

 

1. Seadme kinnitamisel pöörake tähelepanu sellele, et kinnituselementide 

väljumisava ei tohi mitte kunagi suunata endale ega teistele isikutele. Seadme 

kasutamisel jälgige, et seadme avause piirkonnas ei viibiks isikuid. Samuti 

arvestage läheduses (nt. seina taga) viibivate isikutega. 

2. Kasutage üksnes nii palju suruõhku, kui on tarvis kinnituselementide soovitud 

sügavusele löömiseks. Alustage seejuures madalast survest (u. 4 bar) ning 

suurendage survet järkjärgult 0,5 bar võrra, kuni on saavutatud õige töösurve. 

Ärge mitte kunagi ületage survet 8 bar! 

3. Ärge mitte kunagi kasutage defektset seadet! Pöörake tähelepanu sellele, et kõik 

ohutusseadmed on olemas ja funktsioneerivad laitmatult, et kõik kruvid ja mutrid 

on tihedalt kinnitatud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Magasini laadimine vastavalt seadme ehitusviisile toimub erinevalt: 

 

A. Eestlaetav seade: 

1. Vajutada kang alla ja magasini otsik tagasi tõmmata. 

2. Kinnituselemendid asetada sisse, teravad otsad allapoole. 

3. Magasini otsik ette lükata, kuni see fikseerub õigesse asendisse. 

 

B. Tagantlaetav seade: 

1. Lükandplokk tagasi tõmmata, kuni see fikseerub õigesse asendisse. 

2. Kinnituselemendid tagantpoolt sisse asetada. 

3. Lükandplokk lahti teha ja käsitsi kinnituselementidega ühendada. 

 

C. Altlaetav seade 

1. Suruda kang pöidlaga alla ja magasinisiiber välja tõmmata. 

2. Seade tagurpidi asendisse keerata ja kinnituselemendid sisse asetada, teravad 

otsad ülespoole. 

3. Magasinisiiber tagasi lükata, kuni see fikseerub õigesse asendisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seadmete käivitamine toimub sõltuvalt konstruktsioonist erinevalt: 

1. Kontaktkäivitamine 

Taolise käivitusviisiga seadme käivitamine võib toimuda kahel erineval viisil: 

1. Üksikkäivitamine 

Asetage kaitseriiv tihedasti vastu tööpinda ja vajutage seejärel päästikule. 

Seda käivitusviisi soovitatakse kasutada suurt täpsust nõudvate tööde teostamiseks; 

see on standardvarustus. 

2. Kontaktkäivitamine 

Vajutage kõigepealt päästikule. Seejärel asetage kaitseriiv vastu tööpinda. Alati, kui 

kaitseriiv vastu tööpinda asetada, käivitub klambrilöömisprotsess! Seda käivitusviisi 

soovitatakse kasutada üksnes kiirmeetodil teostatavate tööde puhul. 

2. Piiritletud järgnevusega üksikkäivitamine  

Asetage seade tihedasti vastu tööpinda. Klambrilöömisprotsess käivitub päästikule 

vajutades; klambrilöömise jätkamiseks tuleb päästik ja kaitseriiv eelnevalt 

algasendisse tagasi seada. 

3. Automaatkäivitamine 

Asetage seade tihedasti vastu tööpinda ja vajutage seejärel päästikule. 

Klambrilöömisprotsess kestab automaatselt nii kaua, kuni sõrme päästikul hoiate. 

Reguleerimiskruvi abil saate reguleerida kiirust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hooldus 

1. Enne seadme hooldamist eraldage alati seade suruõhuvoolikust, tühjendage 

magasin ja lugege läbi ohutusjuhised! 

2. a) kontrollige iga päev, et ohutusseadmed funktsioneerivad laitmatult. Eriti suurt 

tähelepanu pöörake sellele, et 

2. b) päästik ja kaitseriiv funktsioneerivad laitmatult, 

- kõik kruvid ja mutrid on tihedalt kinnitatud.  

 

3. Seade ei vaja erihooldust. Vajalik on üksnes seadme regulaarne puhastamine 

mitteagressiivse (mittekorrodeeriva) puhastusvahendiga (seadet ei tohi 

puhastamiseks lahti monteerida!). SEADMEGA TÖÖTAMISEL KASUTADA 

AINULT REGULEERITUD JA EELTÖÖDELDUD SURUÕHKU: 

KASUTADA ÕHUFILTREID, SURVEREGULAATORIT JA ÕLITAJAT. 

4. Nõuded määrdeõlile: 

- madal viskoossus, mittehappeline, 

- resiinivaba, 

- viskoossus 20° C juures: 2 – 4 E, 

- tardepunkt: 0° C, talvel -20° C. 

Liugekohad on tootja poolt kaetud Kluber – spetsiaalmäärdega Proba 270 või 

liugmäärdega Dow Corning MS4 Silicon Compound. Seda määret soovitatakse 

kasutada seadme liikuvate osade puhastamiseks, õlitamiseks või remontimiseks. 

 

 



 

Rikete kõrvaldamine 

1. Enne rikete kõrvaldamist eraldage alati seade suruõhuvoolikust, tühjendage 

magasin ja lugege läbi ohutusjuhised. 

Kinnituselementide ummistuse kõrvaldamine toimub vastavalt seadme ehitusele 

erinevalt: 

 

Tugeva/kõva esiplaadiga seadmed: 

2. a) –esiplaadi kruvid lahti kruvida ja esiplaat ära võtta. 

b) – eemaldada kinnijäänud kinnituselement. 

- esiplaat oma kohale tagasi panna; kruvid sobiva võtmega tihedalt kinni keerata. 

 

Lahtivõetava esiklapiga seadmed: 

- kinnituselemendi kinnijäämise korral avaneb esiplaat automaatselt (juhul, kui 

esiplaat ei avane automaatselt, võib seda teha käsitsi kruvikeeraja abil). 

- eemaldada kinnijäänud kinnituselement. 

- esiplaat uuesti sulgeda (lüüa vastu puitpinda). 

 

 

 

 

Altlaetava magasiniga seadmed: 

- magasinisiiber välja tõmmata. 

- kinnijäänud element eemaldada. 

- magasinisiiber ette lükata, kuni see õigesse asendisse tagasi fikseerub. 

 

Juhul, kui seadmel ilmnevad muud rikked, mis vajavad remonti, võtke ühendust 

volitatud esindajaga ja laske rike kõrvaldada ainult kvalifitseeritud spetsialisti 

poolt. 

 

 

 

 



Tähelepanu: 

Antud kasutusjuhi juurde kuulub lisaleht “Tehnilised andmed ja varuosade 

nimestik”, mis sisaldab spetsiifilisi andmeid iga tootemudeli kohta. Tehke kindlaks, 

et see lisaleht on olemas ja kättesaadav kõikidele asjassepuutuvatele isikutele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantii 

 
Garantiikohustuse tekke eelduseks on seadme nõuetekohane, õige kasutamine. 
Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidiliste isikute 

puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal 

õigus seadme tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja 

tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus. Müügigarantii seisneb toote tasuta 

parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse seade 

võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane. 

Garantiiremondi korral saab klient töölehe, millel on märgitud tootele teostatud tööd. 

Ottensten Eesti OÜ andmebaasi jääb märge kliendi pretensioonist, teostatud töödest ning 

garantiiremondis viibitud ajast. 

Seade millele on teostatud garantiiremonti, müügigarantii pikeneb garantiiremondis viibimise 

aja võrra. 

Remonditud või asendatud komponendil kehtib garantiiaeg 6 kuud alates remondi kuupäevast 

(juhul ,kui garantiiaeg lõpeb varem ostuarvel näidatus.) 

Garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on 

rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste 

kokkulepete saavutamiseni.  

Sellisel juhul on Ottensten Eesti OÜ õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta. 

Arve koostamisel võetakse aluseks Ottensten Eesti OÜ teenustööde hinnakiri. 

Tavaliste hooldetööde (näiteks mootori reguleerimise, kütuse ja filtrite vahetamise, 

määrdetööde, puhastamise ja poleerimise, sulavkaitsmete vahetust jne.) kulud katab üldjuhul 

agregaadi omanik.  

Juhul, kui nimetatud remonditööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii 

ka neile 

Garantii remondi puhul kehtib võimalus tasuta transpordi teenusele otse 
garantiiteenindusesse ja tagasi kliendi juurde. 

Avaneb võimalus lühendada garantiihoolduse aega, samuti võimaldab viia minimumini 

ohu kahjustada seadet transportimise ajal. 
Täpsema info saamiseks võib meile helistada telefoni teel või saata e-mail. 
Ottensten Eesti OÜ ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud 

käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes.Tekkinud vaidlused 

lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti 

Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. 

 

 

Garantiikohustust ei teki: 
Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus. 
Äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure). 
Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil. 
Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat  
kutsekvalifikatsiooni. 
Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud. 
Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised 
on rikutud, vahetatud või eemaldatud. 
Puudulik hooldus, kaasa arvatud vale kütuse kasutamine, mida ei ole mainitud 
omaniku käsiraamatus ega lühitutvustuses. 

Kõigepealt püüa vastavalt kasutusjuhendile ise viga tuvastada ja 

võimaluse korral kõrvaldada. Kui kasutusjuhendi järgimisega ei 

õnnestu probleemi kõrvaldada, siis tuleb seade remonti tuua. 

Garantiiremonti tuues tuleb kaasa võtta seadme ostudokumendi koopia. 
Garantii kehtib ja on kasutatav ainult riikides, kus toode on müüdud. Kui seade osteti 
mõnes muus riigis, siis püüame toodet parandada, kuid ei saa garanteerida 
garantiid. 

 
NB! Kõikidele meie töödele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg vastvalt 
võlaõigusseadusele. Seega klient võib meie juures arvestada kvaliteetse tööga ja 
olla kindel, et me kasutame seadmete remondiks ainult kvaliteetseid varuosi. 

 


