CAMO

®

DRIVE

™

DECK RESPONSIBLY ™
DUTCH

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NATIONAL
NAIL
(616) 538-8000
CAMOFASTENERS.COM
1

REV. 8/19/19

WELKOM BIJ CAMO®
Gefeliciteerd met uw aankoop van de CAMO® DRIVE™. U hebt
een merk gekozen waarmee u kunt rekenen op de meest
praktische werkwijze, en een tool die de ene na de andere
opdracht voor u uit zal voeren. Neem de tijd om de informatie in
deze Gebruikershandleiding te lezen en te begrijpen alvorens u
de CAMO® DRIVE™ in gebruik neemt.
De CAMO® DRIVE™ is een veelzijdig gereedschap waarmee
u op verschillende manieren--Edge (Rand)-, Clip- of Face
(Bovenzijde)--houten-, composiet- of PVC-terrasplanken op een
terrasconstructie kunt bevestigen. Oneigenlijk gebruik van de
CAMO® DRIVE™ kan leiden tot ernstig letsel.
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BELANGRIJKE INFORMATIE
TERMINOLOGIE
De volgende begrippen zijn afwisselend van toepassing in deze Gebruikershandleiding:
Boormachine / de boor
Opzetstuk / CAMO® DRIVE™
Tool - verwijst naar CAMO® DRIVE™ met gemonteerde aandrijfmachine

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSMIDDELEN
•
•

•
•

Gebruik het gereedschap en/of de componenten niet voordat u de gebruikershandleiding van de CAMO® DRIVE™ hebt
gelezen.
Draag altijd oogbescherming die voldoet aan de ANSI-vereisten (Z87.1) en bescherming biedt tegen rondvliegende
deeltjes, zowel aan de voorkant als aan de zijkant. Er moet door de gebruiker en door anderen in het werkgebied
oogbescherming worden gedragen. De oogbescherming is vereist voor de bescherming tegen rondvliegende
bevestigingsmiddelen die, en vuil dat mogelijk ernstig oogletsel kunnen veroorzaken.
De gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de oogbescherming door de gebruiker van het gereedschap en al het andere
personeel in het werkgebied worden gebruikt.
Ongevallen met persoonlijk letsel voorkomen: Wees voorzichtig met het gereedschap en de componenten - Ga er altijd
van uit dat het gereedschap geladen is met bevestigingsmateriaal - Trek altijd eerst de stekker van de machine uit het
stopcontact bij:
•

Het laden van CAMO® Collated Fasteners (hechterstrips) voor DRIVE

•

Het uitvoeren van inspecties, onderhoud of reparatie

•

Het oplossen van klemzittend bevestigingsmateriaal

•

Wanneer het gereedschap niet in gebruik is

•

Bij het verlaten van de werkplek

•

Wanneer het gereedschap naar een andere werklocatie wordt verplaatst

•

Bij het overhandigen van het gereedschap aan een ander

•

Bij het opbergen van het gereedschap - Om het risico van een elektrische schok en schade aan het gereedschap
te verkleinen, mag u het gereedschap nooit in een vloeistof onderdompelen of een vloeistof in het gereedschap
laten stromen - Richt het gereedschap nooit op uzelf of iemand anders - ga er nooit mee spelen - houd het nooit
vast--of draag het gereedschap niet--met een vinger aan de trekker van de machine. - Plaats--terwijl de stroom is
aangesloten--uw hand of een ander lichaamsdeel nooit in het gebied waar het bevestigingsmateriaal 		
uit kan schieten.

BEDIENING VAN HET GEREEDSCHAP
•

Ga het apparaat nooit inspecteren, onderhoud plegen, repareren, veranderen, vastgelopen bevestigingsmateriaal
verwijderen met aangesloten voeding of bewaar het gereedschap nooit met de voeding aangesloten.

•

Gebruik het gereedschap nooit in de buurt van licht ontvlambare gassen of vloeistoffen, omdat sommige
gereedschappen vonken kunnen veroorzaken die een brand of explosie kunnen veroorzaken.

•

Ga er nooit vanuit de machine leeg is en geen bevestigingsmateriaal bevat.

•

Richt het gereedschap nooit op uzelf of op andere personen.

•

Activeer het gereedschap nooit wanneer het niet in direct contact is met het werk.

•

Gebruik het gereedschap nooit als hamer of wig en laat het nooit vanaf welke hoogte dan ook op de grond vallen.

•

Gebruik alleen CAMO® Collated Fasteners (bevestigingsmateriaal-strips) met de DRIVE™. Gebruik nooit
bevestigingsmateriaal dat niet voor gebruik met dit hulpstuk is aangegeven. De DRIVE™ bevat één (1) strip met 50
CAMO® stuks bevestigingsmateriaal.
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GEREEDSCHAPSPECIFICATIES

CAMO® Collated Fasteners (bevestigingsmateriaal-strips), CAMO® Tools (gereedschap) en CAMO® Driver Bits (bits) zijn
ontwikkeld om exclusief samen te werken. Het gebruik van gereedschap, bevestigingsmiddelen of bits van andere merken
kan de prestaties verminderen en zal niet het gewenste resultaat opleveren.
De CAMO® DRIVE™ gebruikt een Driver-Drill (niet inbegrepen).

KOP

AANDRIJFAS

HANDGREEP

TOOL BODY
SCHROEFKANAALGUIDE

BIT-VERVANGINGSONTGREN
DIEPTE-INSTELLING
TERUGTREKKENDE PICKER
BOVENKANTGELEIDER

RANDGELEIDER

CLIPGELEIDER
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WERKEN MET DE CAMO® DRIVE™

DE HANDGREEP INSTALLEREN
De DRIVE™ kan worden ingesteld voor links- of rechtshandig gebruik.

U kunt de handgreep eenvoudig
omdraaien door simpelweg de bout
los te draaien en de handgreep
aan de andere kant van de body
opnieuw te monteren.
De handgreep wordt aan
body bevestigd door deze aan
daarvoor bedoelde plaats aan
bovenzijde van de body vast
schroeven.

de
de
de
te

BEPALEN OF U EDGE (RAND)-, CLIP- OF FACE (BOVENKANT)-BEVESTIGING
WILT GEBRUIKEN
U moet één van de twee meegeleverde bits en geleiders voor uw werkzaamheden gebruiken.
•

Voor Rand-bevestiging installeert u een CAMO® T-15-bit en de randgeleider.

•

Voor Clip-bevestiging installeert u een CAMO T-15-bit en de clipgeleider.

•

Voor bovenkantbevestiging (van boven naar beneden) moet u de CAMO® T-20-bit en de bovenkantgeleider.

DE BITS MONTEREN

Gebruik een bit om de
ontgrendelknop in het kanaal in
te drukken.

Trek de kop naar achteren om de
bit te ontgrendelen en plaats de
nieuwe bit.

Terwijl u de ontgrendelknop
indrukt, verwijdert u het onderste
deel van de behuizing.

Plaats het onderste deel van de
behuizing terug - het klikt op zijn
plaats.
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WISSELEN VAN DE GELEIDER
Verwijder altijd de bevestigingsmateriaal-strip voordat u de geleider wegneemt.

Druk met de duim op de
ontgrendelknop.

Neem de geleider van het
gereedschap.

Plaats een nieuwe geleider
en let op de richting van de
uitlijningstabs.

SCHROEVENSTRIPS LADEN
Zorg ervoor dat u het juiste bitformaat hebt geplaatst voor het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt! Bij de CAMO® DRIVE™ zijn
beide bi™aten in het pakket meegeleverd.

Edge/Rand: T15

Clip: T15

Face/Bovenkant: T20

Op het invoeruiteinde van
schroevenstrip staan pijlen

Houd
de
body
van
het
gereedschap met een hand vast
zodat schroeven op hun plaats
blijven

Schuif de strip in het schroevenstripkanaal

Schuif strip omhoog en door de
neus van het gereedschap totdat
deze niet verder kan

Schuif de picker tot aan de neus
van het gereedschap en vouw de
open strip met uw wijzervinger op
de picker-tanden

Pas op! Let op dat u de picker niet
loslaat, omdat deze dan zeer snel
terugklapt en het gereedschap
kan beschadigen wanneer hij
tegen de aanslag aanslaat.
Zorg ervoor dat de strip stevig
vasthaakt in de picker-tanden.
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SCHROEVENSTRIPS ER UIT NEMEN
Breng de picker rustig terug naar
de onderkant van het gereedschap.
Pas op! Let op dat u de picker niet
loslaat, omdat deze dan zeer snel
terugklapt en het gereedschap kan
beschadigen wanneer hij tegen de
aanslag aanslaat.
Schuif om de geïnstalleerde strip
uit het gereedschap te nemen de
picker tot aan de neus van de tool
waar strip voor het eerst werd geplaatst. Hierdoor wordt de spanning opgeheven en komt de strip
los van de tanden van de picker.

UW AANDRIJFMACHINE BEVESTIGEN
CAMO® DRIVE™ kan worden gebruikt met een spankop of een zelfvergrendelkop.
DE CAMO® DRIVE™ AAN EEN SPANKOP BEVESTIGEN

Voor de bevestiging aan een
spankop, steekt u gewoon de
grote kraag van de aandrijfas in
de boorkop en draait hem vast
DE CAMO® DRIVE™ AAN EEN ZELFVERGRENDELKOP BEVESTIGEN

Pak een extra CAMO® DRIVE™ bit
en steek die in het uiteinde van de
kraag

Bevestig uw driver-drill’s
zelfvergrendelkop op de kleinere bit

Zorg ervoor dat de aandrijfas goed vast zit voordat u schroeven in gaat draaien
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BEVESTIGINGSMATERIAAL-AANBRENGEN - RANDSCHROEF
Voordat u begint met het monteren van uw terras hebt u de volgende dingen nodig:
•
CAMO® DRIVE™ Tool
•
CAMO® bevestigingsmateriaal-strips
•
Aandrijfmachine (met of zonder snoer)
•
Optioneel: Secundaire afstandsstukken indien een tussenruimte gewenst is
Aandrijfmachine voorbereiden:
•
Zorg ervoor dat u een T15-bit in de aandrijfmachine hebt geïnstalleerd. De T15-bit is te herkennen aan een gele en oranje
band op de bit.

•

Bevestig de randgeleider op de aandrijfmachine (zie wisselen van de geleider in de handleiding op pagina 7).

•

Boorkop instelling: Als uw driver-drill een koppelingsinstelling heeft, dan moet deze in de “boor- of maximale koppel”
stand staan.

Met de randschroefbevestiging van de DRIVE™ kunt u met een enorme vaart een prachtige, bevestigingsmiddelen-vrije
terrasvloer installeren. Ontworpen voor spleetloze montage van behandeld timmerhout. Als montage met spleten gewenst is,
gebruikt u de secundaire afstandshouders.
Spleet-opties:
Met de CAMO® DRIVE™ hebt u de keuze uit meerdere spleet-opties wanneer u terrasplanken aanbrengt. Voor natvoorbehandeld hout, kan de bouwer de planken strak tegen elkaar aanbrengen. Indien ruimte tussen de planken gewenst is,
kunnen de secundaire afstandsstukken worden gebruikt tussen de delen.
Aanbrengen van de terrasplanken:
Leg bij het begin van het aanbrengen van het terras de eerste terrasplank tegen de rand van de constructie. Begin met de
buitenrand van de terrasplank en bevestig de terrasplank als volgt op elke balk met behulp van de CAMO® DRIVE™:
Voor het uiteinde van de terrasplank lijnt u de randgeleider uit met de balk onder de terrasplank (minimaal 1” van de kopse kant
van de vloerdelen). Plaats de neus van de DRIVE™-tool zo, dat de randgeleider vlak tegen het terrasplank-oppervlak aanligt,
met het randgeleider strak tegen kant van de terrasplank.

Houd de handgreep van het gereedschap stevig vast en de druk het naar beneden om ervoor te zorgen dat de neus stevig op
zijn plaats blijft tijdens het installatieproces.
Terwijl u de druk op het DRIVE™-tool handhaaft, duwt u de driver-drill omlaag om de bit te activeren en om vast te schroeven.
Druk de boorschakelaar in en laat de machine op volle toeren lopen en oefen daarbij steeds druk uit. FORCEER DE SCHROEF
NIET. Laat de randschroef draaien om in het oppervlak te grijpen. Na even pakt de schroef en trekt zichzelf in de terrasplank.
Boor en tool wordt volledig samengedrukt wanneer de schroef goed vast zit. Wanneer dit op de juiste wijze wordt gedaan
zal de afgewerkte positie van de randschroef net onder het oppervlak van de rand zitten. Deze mag niet uit de zijkant van de
terrasplank uitsteken. (Indien nodig bijstellen.)
Zodra de schroef er is ingedraaid, trekt u de machine volledig terug, zodat de volgende schroef op zijn plaats kan worden
getrokken om er in te draaien. De volgende bevestigingsschroef wordt automatisch in de drive-positie geladen. Herhaal dit over
de hele lengte van de terrasplank.
Plaats de volgende terrasplank in positie en druk de terrasplank stevig tegen de constructie. Herhaal de procedure hierboven.
Lijn voor de binnenrand van de terrasplank de zijgeleider uit met de balk onder de terrasplank en positioneer de zijgeleider
tussen de twee aangrenzende terrasplanken. Zorg ervoor dat de zijgeleider parallel loopt aan het oppervlak van de terrasplank
en dat de zijgeleider stevig tegen de rand van de terrasplank aan ligt. Houd continu druk tegen het terrasdeel tijdens de
bevestigingsprocessen.
Herhaal dit over de hele lengte van de terrasplank totdat deze op elke balk aan beide zijden vast zit. Sla geen balken over.
Herhaal deze procedure voor overige vloerdelen.
Kijk op www.camofasteners.com/videos voor video-instructies.

9

BEVESTIGINGSMATERIAAL-AANBRENGEN - RANDCLIP & RANDXCLIP

Aandrijfmachine voorbereiden:
•
Zorg ervoor dat u een T15-bit in de aandrijfmachine hebt geïnstalleerd. De T15-bit is te herkennen aan een gele en oranje
band op de bit.

•

ATTENTIE! GEBRUIK ALLEEN DE KLEUR GECODEERDE BITS - DE BITS IN DE RANDCLIP- OF RANDXCLIP-		
EMMERTJES ZIJN VOOR HAND BEDIENING

•

Bevestig de randgeleider op de aandrijfmachine (zie wisselen van de geleider in de handleiding op pagina 7).

•

Het is niet nodig om de schroeven in de aandrijfmachine te laden omdat de EdgeClips (RandClips) en EdgeXClips
(RandXClipsvoorgemonteerd worden geleverd.

•

Boorkop instelling: Als uw boormachine een koppelingsinstelling heeft, dan moet u om te beginnen de koppeling op
een medium lage instelling (30% van het maximale koppel) instellen. aDe andrijfmachine moet de schroef er in draaien
en de plank netjes vast tegen de balk trekken. Als de koppelinstelling niet voldoende is om de schroef er helemaal in te
draaien, dan iets meer koppel geven totdat de schroeven de clip goed vastzetten. Een te groot draaimoment kan leiden
tot doldraaien van de schroef of uitfreezen van de schroefkop.

Aanbrengen van de terrasplanken:
Zodra uw eerste terrasplank is vastgemaakt, bent u klaar om te beginnen met het installeren van de rest van uw terras met het
EdgeClip of EdgeXClip gereedschap.
Volg de meegeleverde Clip-montage-instructies voor de EdgeClip of EdgeXClip over het plaatsen van de clips in de groef van
de terrasvloer.
Zodra uw clips tussen de terrasplanken zijn geplaatst, kunt u de aandrijfmachine gebruiken om alle clips voor het bevestigen
van uw terras vast te zetten.
•

Plaats de op uw aandrijfmachine gemonteerde clipgeleider over de schroef

•

Druk de boorschakelaar in en laat de machine op volle toeren lopen en oefen daarbij steeds druk naar beneden uit

•

De clipgeleider stuurt de bit naar de kop van de schroef en schroeft de clip vast op z’n plaats

Kijk op www.camofasteners.com/videos voor video-instructies.
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BEVESTIGINGSMATERIAAL-AANBRENGEN - BOVENKANT-SCHROEF

Met de DRIVE™ kunt u de terrasplanken aan de bovenzijde vastschroeven met speciale CAMO®-houtschroevenstrips voor de
bovenkant en met CAMO®-gekleurde composietschroeven.
Aandrijfmachine voorbereiden:
•
Zorg ervoor dat u een T20-bit in de aandrijfmachine hebt geïnstalleerd. De T20-bit is te herkennen aan een zwarte band
op de bit.

•

Bevestig de randgeleider op de aandrijfmachine (zie wisselen van de geleider in de handleiding op pagina 7).

•

Boorkop instelling: Als uw driver-drill een koppelingsinstelling heeft, dan moet deze in de “boor- of maximale koppel”
stand staan.

Spleet-opties:
Met de CAMO® DRIVE™ hebt u de keuze uit meerdere spleet-opties wanneer u terrasplanken aanbrengt. Voor natvoorbehandeld hout, kan de bouwer de planken strak tegen elkaar aanbrengen. Indien ruimte tussen de planken gewenst is,
kunnen de secundaire afstandsstukken worden gebruikt tussen de delen.
Aanbrengen van de terrasplanken:
Zorg ervoor dat u het juiste bitformaat hebt geplaatst voor het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt! Bij de DRIVE™ worden
beide bi™aten in de verpakking meegeleverd.
Schroefdiepte:
U kunt met behulp van de diepteaanslag op het gereedschap de diepte van het werk aanpassen aan uw voorkeur.
Beginnen de montage van het terras door de eerste terrasplank in de juiste positie te plaatsen. Bevestig het deel met 2
schroeven met de CAMO® DRIVE™ als volgt aan elke balk:
Houd de handgreep van het gereedschap stevig vast en de druk het naar beneden om ervoor te zorgen dat de neus stevig op
zijn plaats blijft tijdens het installatieproces.
Terwijl u de druk op het DRIVE™-tool handhaaft, duwt u de driver-drill omlaag om de bit te activeren en om vast te schroeven.
Druk de boorschakelaar in en laat de machine op volle toeren lopen en oefen daarbij steeds druk uit. De schroef wordt volledig
aangedreven zodra de aandijfmachine en het gereedschap volledig op elkaar gedrukt worden.
Zodra de schroef er is ingedraaid, trekt u de machine volledig terug, zodat de volgende schroef op zijn plaats kan worden
getrokken om er in te draaien. De volgende bevestigingsschroef wordt automatisch in de drive-positie geladen.
Herhaal dit over de hele lengte van de terrasplank totdat de hele plank vast zit. Sla geen balken over.
Kijk op www.camofasteners.com/videos voor video-instructies.
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ONDERDELENLIJST

VERVANGENDE BITS
WORDEN
AFZONDERLIJK VERKOCHT

HANDGREEPSET
MET HANDVAT, BOUT,
BORGMOER

AANDRIJFAS

MONTAGE
BOVENSTE
GEDEELTE

KOPPELING ASY

VERVANGENDE BITS
WORDEN
AFZONDERLIJK VERKOCHT

VERVANGENDE
RANDGELEIDERS
WORDEN
AFZONDERLIJK VERKOCHT

VERVANGENDE
CLIPGELEIDERS
WORDEN

MONTAGE ONDERSTE GEDEELTE

AFZONDERLIJK VERKOCHT

VERVANGENDE
BOVENKANTGELEIDERS
WORDEN
AFZONDERLIJK VERKOCHT

CAMO DRIVE SCHEMATIC
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BEPERKTE GARANTIE VOOR CAMO® DRIVE™
National Nail Corp. (“NNC”) geeft aan de oorspronkelijke koper (“”Koper””) gedurende een periode van één jaar vanaf de
levering van de goederen de garantie dat alle door uitsluitend NNC (“”Producten””) gefabriceerde goederen vrij zullen
zijn van wezenlijke materiaal- en fabricagefouten, zulks tijdens normaal gebruik en onderhoud. De Producten mogen niet
beschadigd zijn in die mate dat ze zijn beschadigd als gevolg van de manier of duur van opslag, nalatigheid, verkeerd gebruik
of aanbrengen van wijzigingen door Koper. Deze Beperkte Garantie geeft het enige en exclusieve verhaal van koper voor elk
defect in/aan de Producten. Koper erkent dat NNC bij de producten aanvullende goederen kan leveren die niet door NNC zijn
gefabriceerd, inclusief maar niet beperkt tot de aandrijfmachine. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op dergelijke
goederen en het enige verhaal van de Koper voor een gebrek in dergelijke goederen ligt bij de oorspronkelijke fabrikant van
dergelijke goederen.
Deze garantie dekt geen normale slijtage of producten die: (1) ergens anders zijn gekocht dan bij een geautoriseerde NNCdealer, -detailhandelaar of -distributeur; (2) die zijn aangepast of gewijzigd door iemand anders dan NNC; (3) die zijn gebruikt
met andere bevestigingsmiddelen of accessoires dan de bevestigingsmiddelen en accessoires die zijn goedgekeurd door NNC;
(4) die onjuist zijn onderhouden; of (5) die onderhevig zijn geweest aan nalatigheid, overmatig gebruik, of elk gebruik dat niet
in overeenstemming is met het gedrukte materiaal dat bij de Producten wordt geleverd, dit alles zoals door NNC naar eigen
goeddunken bepaald.
Als er een defect is in producten die een inbreuk vormen op deze garantie, dan zal NNC een dergelijk product naar eigen
inzicht repareren of vervangen. NNC zal de verzendkosten of arbeidskosten of kosten van de Koper voor het repareren van
defecten of toevoegingen niet betalen noch zal NNC enige geretourneerde Producten accepteren tenzij de reparatie of het
retourneren vooraf door NNC schriftelijk is goedgekeurd. NNC zal aan de Koper instructies verstrekken voor de verwerking van
de defecte Producten. NNC heeft de optie om de retourzending te eisen van de defecte Producten en om een bewijs te eisen
dat de Producten niet werden gebruikt of gewijzigd of onderhevig waren aan verkeerd gebruik of misbruik om de claim vast te
stellen. De aanvaarding van Producten die werden geretourneerd aan NNC zal niet worden beschouwd als een erkenning dat
de Producten gebrekkig zijn of in strijd met deze garantie, en als NNC vaststelt dat de producten niet defect zijn, kunnen ze op
kosten van de koper aan de koper worden teruggestuurd.
De rechten en plichten onder deze Beperkte Garantie mogen niet door u worden toegewezen of gedelegeerd aan derden
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NNC. De beperkte garantie die aan u wordt verstrekt, is ongeldig als
u niet volledig voor alle Producten hebt betaald of als u achterstallig bent met het betalen van een bedrag dat verschuldigd
is aan NNC. U noch enige andere persoon mag de hierin verstrekte garantie wijzigen of uitbreiden, afstand doen van enige
beperkingen of andere of aanvullende garanties met betrekking tot de producten creëren. Alle andersluidende beweringen
worden hierbij ongeldig verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door een bevoegde functionaris van NNC.
BEHALVE ZOALS HIERBOVEN VERMELD, BIEDT NNC GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN
GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE JUISTE TOEPASSING EN HET GEBRUIK VAN
DE PRODUCTEN.
NNC HEEFT GEEN ENEKELE SCHULDAANSPRAKELIJKHEID VOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON MET BETREKKING TOT
ENIGE VAN DE PRODUCTEN EN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE,
SPECIALE, EXEMPLARISCHE, INDIRECTE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIG PRODUCTDEFECT,
VERTRAGING, NIET-LEVERING, TERUGROEPING, OF ANDERE OORZAAK.
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