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VELKOMMEN TIL CAMO®

Gratulerer med å kjøpe CAMO® DRIVE™. Du har valgt et merke 
du kan stole på å levere best practice installasjon, og utføre jobb 
etter jobb. Ta deg tid til å lese og forstå informasjonen i denne 
brukerhåndboken før du bruker CAMO® DRIVE™. 

CAMO® DRIVE™ er et allsidig verktøy som gjør at du kan klippe kant-
, klipp- eller ansiktsfaste tre-, kompositt- eller PVC-dekkplater 
til dekkunderbygningen. Feil bruk av CAMO® DRIVE™ kan føre til 
alvorlig skade.
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Følgende vilkår gjelder gjensidig gjennom denne brukerhåndboken: 
Driver Drill / Drill
Vedlegg / CAMO® DRIVE™

Verktøy - refererer til CAMO® DRIVE™ montert med førerbor

PERSONLIGE SIKKERHETSDATA

• Ikke bruk verktøyet og / eller komponentene før du leser CAMO® DRIVE™ brukerveiledning. 
• Bruk alltid øyevern som er i samsvar med ANSI-kravene (Z87.1) og gir beskyttelse mot flygende partikler både fra forsiden 

og siden. Øyevern skal brukes av operatøren og av andre i arbeidsområdet. Øyevern er nødvendig for å beskytte mot 
flygende festemidler og rusk som muligens kan forårsake alvorlig øyeskade.

• Brukeren er ansvarlig for å håndheve bruken av øyebeskyttelsesutstyr av Verktøyoperatøren og alt annet personell i 
arbeidsområdet.

• For å forhindre utilsiktede skader: Håndter verktøyet og komponentene med forsiktighet. Ta alltid på at verktøyet 
inneholder festemidler. Koble alltid strømmen fra førersboret når:

• Laster CAMO®-kolliverte fester for DRIVE

• Utfører inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon

• Fjerne en fastkjørt papir

• Verktøyet er ikke i bruk

• Forlater arbeidsområdet

• Flytter verktøyet til et annet arbeidssted

• Gir verktøyet til en annen person

• Lagring av verktøyet - For å redusere risikoen for elektrisk støt og skade på verktøyet, må du aldri senke verktøyet  
 i væske eller la væske strømme inn i verktøyet. - Ikke pek verktøyet mot deg selv eller noen andre. - Ikke bruk  
 horseplay - Hold aldri inne eller bære verktøyet med en finger på utløseren på boren. - Legg aldri hånd eller annen  
 del av kroppen i festeutløpsområdet på festet mens strømmen er tilkoblet.

BRUK AV VERKTØYET

• Aldri inspisere, vedlikeholde, reparere, justere, fjerne en papirstopp eller lagre verktøyet med strømmen tilkoblet.

• Bruk aldri verktøyet i nærheten av brannfarlige gasser eller væsker, da noen verktøy vil skape gnister som kan være en 
antennekilde for brann eller eksplosjon.

• Aldri anta at verktøyet er tomt for festemidler.

• Ikke pek verktøyet mot deg selv eller andre personer.

• Kjør aldri verktøyet med mindre det er i kontakt med arbeidsstykket.

• Bruk aldri verktøyet som en hammer eller kileapparat, eller slipp til gulvet fra hvilken som helst høyde.

• Bruk bare CAMO® Collated Fasteners med DRIVE™. Bruk aldri festemidler som ikke er spesifisert for bruk med denne 
vedlegget. DRIVE™ har en (1) stripe med 50 CAMO® Collated Fasteners.

VIKTIG INFORMASJON

TERMINOLOGI
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CAMO® Collated Fasteners, CAMO® Tools og CAMO® Driver Bits er konstruert for å fungere eksklusivt sammen. Ved hjelp av 
andre merkede verktøy, vil festemidler eller biter forringe ytelsen og ikke produsere de ønskede resultatene. 

CAMO® DRIVE™ benytter en førerkjør (ikke inkludert).

VERKTYGSPESIFIKASJONER

CHUCK

DRIVAKSEL

HÅNDTAK

VERKTYGBODE

BIT CHANGE 
RELEASE KNAPP

FACE GUIDE EDGE GUIDE

CLIP GUIDE

RETRACTING PICKER

DEPTH SET DIAL

SCREW CHANNEL 
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BRUK AV CAMO® DRIVE™

INSTALLERE DRIVERBITSENE

INSTALLERE HANDLEN

Bestemme om du vil bruke EDGE, CLIP, eller FACE FASTENING

DRIVE™ kan settes opp for bruk i venstre eller høyre hånd.

Du trenger en av de to medfølgende bitene og veiledningene for installasjonen.

Use Bruk litt til å trykke utløserknappen 
i kanalen. a bit to depress the release 
button in the channel.

Håndtaket er festet til verktøyet 
kroppen skruer det på bolt funnet 
installert på toppen av verktøyet 
kroppen.

• For kantfeste vil du installere en CAMO® T-15 driverbit og Edge guide.

• For klemfesting, vil du installere en CAMO T-15 driverbit og Clip-veiledningen.

• For Face (top down) feste må du installere CAMO® T-20 bit og Face guide.

Du kan reversere håndtaket ved 
å bare løsne bolten og installere 
den på den andre siden av 
verktøyhuset.

Bruk litt til å trykke 
utløserknappen i kanalen.

Bytt den nedre verktøykroppen - 
den klikker på plass.

Trekk chucken igjen for å la 
brikken trekke seg fri og installer 
den nye biten.
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ENDRE GUIDE

Trykk på 
tommelfingerutløserknappen.

Trekk føreren fri fra verktøyet. Sett inn ny guide som tar hensyn 
til retningen til justeringsfanene.

Fjern alltid kollasjelisten før du fjerner guiden.

LOADING SCREW STRIPS

Pass på at du har riktig bitestørrelse satt inn for festeanordningen du kjører! CAMO® DRIVE™ har begge nødvendige bitstørrelser 
inkludert i pakken.

Kant: T15      Clip: T15     Ansikt: T20

Innsatsende av skruestrimmelen 
har piler

Hold kroppen av verktøyet med 
en hånd slik at skruene holder seg 
på plass

Skyv stripen inn i skruebåndskanalen

Skyv plukkeren opp til nesen 
av verktøyet og brett den åpne 
stripen på picker-tennene med 
pekefingeren

Skyv kollasjestripen opp og 
gjennom verktøyets nese til det 
ikke går lenger

Forsiktighet! Vær forsiktig så du 
ikke slipper plukkeren, da den vil 
recoil veldig fort og kunne skade 
verktøyet når det treffer stoppet.

Pass på at stripen er godt festet 
til picker-tennene.
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TILFØRE DIN DRIVER DRILL

LASTING AV SCREW STRIPS

CAMO® DRIVE™ kan brukes med enten en sperre eller en sperre.

Tilbakestill langsomt plukkeren til 
bunnen av verktøyet. Forsiktighet! 
Vær forsiktig så du ikke slipper 
plukkeren, da den vil recoil veldig 
fort og kunne skade verktøyet når 
det treffer stoppet.

For å løsne den installerte skruen-
rør, skyv plukkeren opp til nesen 
av verktøyet hvor stripen ble fes-
tet først. Dette vil frigjøre spennin-
gen, og stripen skal komme fri av 
picker-tennene.

For å feste til en strammerchuck, 
sett bare den store kraven på 
drivakslen inn i borekucken og 
stram den

Ta en ekstra CAMO® DRIVE™-bit og 
sett inn i enden av kragen

Å ANVENDE CAMO® DRIVE™ TIL EN LOCKING CHUCK

Å TILKOBLE CAMO® DRIVE™ TIL EN STRØMMENDE CHUCK

Fest førersporens låsechuck til 
den mindre biten

Pass på at drivakselen er godt strammet før du kjører skruene
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Før du begynner å installere dekkene dine, trenger du følgende:
• CAMO® DRIVE™ Tool
• CAMO® Collated Fasteners
• Driver Drill (Corded eller trådløs)
• Valgfri: Sekundære Spacers hvis et gap er ønsket 

DRIVE verktøyoppsett:
• Kontroller at du har en T15 DRIVE-bit installert i DRIVE-verktøyet. T15-biten er identifisert med et gult og oransje 

fargebånd på biten. 
 
 
 

• Fest kantlederen på DRIVE-verktøyet (se endring av veiledningsdelen på side 7). 

• Innstilling av borekobling: Hvis føreren har en clutchinnstilling, skal den være i innstillingsposisjon “bore- eller maksimalt 
dreiemoment”.

FASTENER INSTALLASJON - EDGE SCREW

Kantskrue Festing med DRIVE™ gjør at du kan installere en vakker festefri dekkoverflate med en uforlignelig hastighet. 
Konstruert for ingen gapinstallasjon av behandlet tømmer. Hvis gapped installasjon er ønsket, bruk sekundære mellomrom.

Gap-alternativer:
CAMO® DRIVE™ muliggjør flere gapalternativer når du monterer dekkplater. For våtbehandlet tømmer gjør det mulig for 
byggherrer å sette dekkplater tett sammen. Hvis et gap er ønsket, kan sekundære avstandsstykker brukes mellom brettene.

Board installasjon:
For å starte dekkinstallasjonen, legg det første brettet som støtter strukturen på plass. Start med bordets ytre kant, fest 
dekkplaten ved hver bjelke ved å bruke CAMO® DRIVE™ som følger:
For den ytre brettenden av dekkplaten, juster Edge Guide med bjelken under dekkplaten (minimum 1 ‘’ fra brettet). Legg nesen 
til DRIVE™-verktøyet slik at kantguide er flatt til brettet, med Edge Guide tett til brettet.

Bruk verktøyhåndtaket ved å trykke nedover for å sikre at nesen holder seg fast på plass med brettet i hele kjøreprosessen.

Mens du opprettholder et positivt trykk på DRIVE™-verktøyet, skyv føreren Drill ned for å koble borkronen og skruen. Trykk på 
boreutløseren, og kjør borehullet med full omdreining, kjør skruen på påføringspresset hele veien. IKKE FORSKRIV SKRUSEN. 
La Edge-skruen rotere og skru opp overflaten. Etter et øyeblikk vil skruen gripe og trekke inn i brettet. Boret og verktøyet vil 
bli komprimert helt når skruen er helt sittende. Når du kjører helt og riktig, bør den ferdige posisjonen til kantskruen ligge like 
under overflaten av kanten. Det bør ikke stikke ut fra siden av brettet. (Juster om nødvendig.)

Når festemidlet er drevet, trekker du førersøylen fullt ut slik at neste skrue kan trekkes på plass for kjøring. Det neste festet vil 
automatisk bli lastet inn i kjøreposisjon. Gjenta ned lengden på brettet.

Plasser neste dekkbrett på plass og trykk stramt til brettet mot konstruksjonen. Gjenta prosessen over.

For innsiden av dekkplaten, juster Edge Guide med bjelken under dekkplaten, og plasser Edge Guide mellom de to tilgrensende 
dekkbrettene. Pass på at Edge Guide er parallell med dekkplaten og Edge Guide er fast mot radiusen til kanten på dekkplaten. 
Opprettholde fast trykk mot dekkplaten gjennom hele kjøreprosessen.

Gjenta ned lengden på brettet til brettet er festet på hver bjelke og begge sider av brettet. Ikke hopp over noen bjelker. Gjenta 
for gjenværende dekkbrett.

Besøk www.camofasteners.com/videos for videoinstruksjoner.
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FASTENER INSTALLATION - EDGECLIP & EDGEXCLIP

DRIVE tool setup:

• Kontroller at du har en T15 DRIVE-bit installert i DRIVE-verktøyet. T15-biten er identifisert med et gult og oransje 
fargebånd på biten. 

 

 

 

• OBS! KUN BRUK FARGEKODET DRIV BIT - BIT INKLUDERT I EDGECLIP ELLER EDGEXCLIP PAILS ER TIL   
 HANDDISK

• Fest klippelederen på DRIVE-verktøyet (se endring av veiledningsdelen på side 7). 

• Det er ikke nødvendig å legge inn noen skruer i DRIVE-verktøyet da EdgeClips og EdgeXClips kommer sammen. 

• Innstilling av borekobling: Hvis boreren din har en clutchinnstilling, start med å sette clutchen til en middels lav innstilling 
(30% av maksimalt dreiemoment). Kjøretøysværktøy skal kjøre skruen og strammes tett nedover bordet. Hvis denne 
momentinnstillingen ikke er tilstrekkelig til å la skruen kjøres helt, øker dreiemomentet litt til skruene festes på plass. For 
høyt dreiemoment kan forårsake overkjøring som resulterer i skrueutvikling eller stripping.  

Board installasjon:
Når startkartet er festet på plass, er du klar til å begynne å installere resten av dekk med EdgeClip eller EdgeXClip ved hjelp av 
DRIVE-verktøyet.

Følg klippinstallasjonsinstruksjonene som følger med EdgeClip eller EdgeXClip for instruksjon om å plassere klipsene i sporet 
på terrassebordet.

Når klippene dine er satt mellom dekkbrettene, kan du nå bruke DRIVE-verktøyet til å stramme alle klippene som sikrer ditt 
dekk.

• Sett klippveiledningen installert på DRIVE-verktøyet over skruen

• Trykk på boreutløseren med full hastighet og trykk nedover

• Klipsveiledningen vil lede DRIVE-brikken som kommer i kontakt med skruens hode og festes på klemmen

Besøk camofasteners.com/videos for videoinstruksjoner.
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Ansiktsskrue Festing med DRIVE™ gjør at du kan møte skrueaggregatene ned med CAMO®-kollaterte ansiktsskruer og CAMO®-
fargetilpassede komposittskruer.

DRIVE verktøyoppsett:
• Kontroller at du har en T20 DRIVE-bit installert i DRIVE-verktøyet. T20-biten er identifisert med et svart fargebånd på 

biten. 

 

 

 

• Fest klippelederen på DRIVE-verktøyet (se endring av veiledningsdelen på side 7). 

Innstilling av borekobling: Hvis føreren har en clutchinnstilling, skal den være i innstillingsposisjon “bore- eller maksimalt 
dreiemoment”.

Gap-alternativer:
CAMO® DRIVE™ muliggjør flere gapalternativer når du monterer dekkplater. For våtbehandlet tømmer gjør det mulig for 
byggherrer å sette dekkplater tett sammen. Hvis et gap er ønsket, kan sekundære avstandsstykker brukes mellom brettene.

Board installasjon:
Pass på at du har riktig bitestørrelse satt inn for festeanordningen du kjører! DRIVE™ har begge nødvendige bitstørrelser 
inkludert i pakken.

Skruvdrift Dybde:
Ved å bruke dybdevelgeren på verktøyet, kan du justere dybden på stasjonen til din preferanse.

For å starte dekkplattformen, legg det første brettet på plass. Fest dekkplaten med 2 skruer på hver bjelke ved å bruke CAMO® 
DRIVE™ som følger:
Ved hjelp av verktøyhåndtaket må du trykke nedover for å sikre at nesen holder seg godt på plass med brettet under hele 
kjøreprosessen.

Mens du opprettholder et positivt trykk på DRIVE™-verktøyet, skyv føreren Drill ned for å koble borkronen og skruen. Trykk på 
boreutløseren, og kjør borehullet med full omdreining, kjør skruen på påføringspresset hele veien. Skruen vil bli fullt drevet når 
føreren driller og verktøyet er fullt komprimert.

Når festemidlet er drevet, trekker du førersøylen fullt ut slik at neste skrue kan trekkes på plass for kjøring. Det neste festet vil 
automatisk bli lastet inn i kjøreposisjon.

Gjenta ned lengden på brettet til hele planken er installert. Ikke hopp over noen bjelker. 

Besøk www.camofasteners.com/videos for videoinstruksjoner.

FASTENER INSTALLATION - FACE SCREW
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DELELISTE

HANDLE KIT 
INKLUDERER HANDLE, 
BOLT, JAM NUT

ØVRE 
ORGANISASJON

CLUTCH ASY

DRIVE BIT BYTTE 
SOLDES SORT

LOWER BODY ASSEMBLY

DRIVAKSEL

DRIVE BIT BYTTE 
SOLDES SORT

EDGE GUIDE 
REPLACEMENTS 
SOLDES SEPARATELT

FACE GUIDE BYTELSER 
SOLDES SORT

CLIP GUIDE BYTTE 
SOLDES SORT

20181015REV:CAMO DRIVE SCHEMATIC
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“BEGRENSET GARANTI FOR CAMO® DRIVE™ 
National Nail Corp. (“”NNC””) garanterer til den opprinnelige kjøperen (“”Kjøper””) i en periode på ett år fra leveransen av 
varene til kjøperen at alle varer som er produsert utelukkende av NNC (“”Produkter””), vil være fri for vesentlige mangler i 
materiale eller utførelse under normal og beregnet bruk og service. Produktene skal ikke være defekte i den utstrekning de 
er skadet på grunn av metoden eller lengden på lagring, uaktsomhet, misbruk eller endring av kjøperen. Denne begrensede 
garantien angir kjøperens eneste og eksklusive rettsmidler for eventuelle feil i produktene. Kjøperen innrømmer at NNC 
kan levere tilleggsgoder med Produkter som ikke er produsert av NNC, inkludert, uten begrensning, førerboringen. Denne 
begrensede garantien gjelder ikke for slike varer, og kjøpers eneste bruk av en feil i slike varer vil være den opprinnelige 
produsenten av slike varer.”

Denne garantien dekker ikke normal slitasje eller noen produkter som var: (1) kjøpt annet enn fra en autorisert NNC-forhandler, 
forhandler eller distributør; (2) modifisert eller endret av noen annen enn NNC; (3) brukes med andre festemidler eller annet 
tilbehør enn festemidler og tilbehør godkjent av NNC; (4) feilbetjent eller (5) gjenstand for uaktsomhet, overdreven bruk, eller 
bruk som ikke er i samsvar med de trykte materialene som følger med Produktene, alt som bestemt av NNC etter eget skjønn.

Hvis det er en defekt i noen Produkter som utgjør brudd på denne garantien, vil NNC etter eget valg enten reparere eller 
erstatte slikt Produkt. NNC vil ikke betale for noen av Kjøperens frakt- eller lønnskostnader eller kostnader for å korrigere feil 
eller legge til tillegg, og heller ikke NNC aksepterer returnerte produkter med mindre NNC skriftlig har rettet eller returnert på 
forhånd. NNC skal gi Kjøper instruksjoner om disponering av de defekte Produkter. NNC skal ha mulighet til å kreve retur av 
de defekte Produkter og bevis på at Produktene ikke ble brukt eller endret eller underlagt misbruk eller misbruk for å etablere 
kravet. Godkjennelsen av produkter som returneres til NNC, skal ikke anses som en innrømmelse om at Produktene er defekte 
eller i strid med denne garantien, og hvis NNC finner ut at Produktene ikke er defekte, kan de returneres til Kjøper på Kjøperens 
bekostning.

Rettighetene og plikten under denne begrensede garantien kan ikke tildeles eller delegeres til en tredjepart av deg uten 
Den forrige skriftlige tillatelsen fra NNC. Begrenset garanti gitt til deg, vil bli ugyldig hvis du ikke har betalt fullt ut for alle 
Produktene eller hvis du er forfalt på et beløp som skyldes NNC. Verken du eller noen annen person kan endre eller utvide 
Garantien som er gitt her, frafaller noen av begrensningene, eller gjør noen andre eller ytterligere garantier med hensyn til 
produktene. Eventuelle utsagn i motsatt henseende gjøres ugyldig med mindre det er skriftlig avtalt skriftlig av en autorisert 
offiser i NNC.

Bortsett fra det som er angitt ovenfor, gjør NNC IKKE EN GARANTI FOR PRODUKTENE, OG SAR IKKE GARANTERER GARANTI 
FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET NÅGAT BESTEMT FORMÅL, OG DU ER LIKT ANSVARLIG FOR BESTEMMELSE 
AV PROPER ANVENDELSE OG BRUK AV DEN PRODUKTER.

NNC HAR IKKE ANSVARLIG ANSVAR FOR DIG ELLER ANNEN PERSON MED HENSYN TIL EN AV PRODUKTENE, OG SKAL 
IKKE ANSVARLIG FOR FØLGENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE, SØKELIGE, INDIREKTE ELLER PUNITIVE SKADER SOM SKAL 
FOREBYRES FRA PRODUKTRESIFIKASJON, DELAY, NONDELIVERY, RECALL, ELLER ANNET BRUK.
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