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BEM-VINDO A CAMO®
Parabéns pela compra de CAMO® DRIVE™. Você selecionou
uma marca em que pode contar, proporcionando as melhores
práticas de instalação para realizar todos seus trabalhos. Por
favor, dedique um tempo para ler e compreender as informações
contidas neste Manual do Proprietário antes de operar o CAMO®
DRIVE™.
O CAMO® DRIVE™ é uma ferramenta versátil que permite a fixação
de tábuas de madeira, compostos ou PVC à subsestrutura do
deck usando os métodos Edge, Clip ou Face. O uso inadequado
do CAMO® DRIVE™ pode resultar em lesões graves.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
TERMINOLOGIA
Os seguintes termos serão aplicados de forma indistinta ao longo deste Manual do Proprietário:
Broca acionadora / a Broca
Acessório / CAMO® DRIVE™
Ferramenta -- refere-se ao CAMO® DRIVE™ montado com a broca acionadora

SEGURANÇA PESSOAL
•
•

•
•

Não use a ferramenta e/ou os componentes antes de ler o Manual do Proprietário do CAMO® DRIVE™.
Deve sempre usar proteção para os olhos, cumprindo os requisitos ANSI (Z87.1), que forneça proteção contra partículas
que escapem tanto da parte da frente como do lado. Proteção para os olhos deve ser usada pelo operador e por outros
na área de trabalho. Proteção para os olhos é necessária para proteger contra parafusos que possam escapar e voar e
causar lesões graves aos olhos.
O usuário é responsável por exigir o uso dos equipamentos de proteção pelo operador da ferramenta e por todas as
outras pessoas na área de trabalho.
Para evitar lesões acidentais: maneje a ferramenta e componentes com cuidado. Assuma sempre que a ferramenta
contém parafusos. Desligue sempre a broca acionadora da fonte de energia quando:
•

Carrega os parafusos em cinta CAMO® ao DRIVE

•

Realiza inspeções, manutenção ou reparo

•

Elimina um parafuso emperrado

•

A ferramenta não está em uso

•

Se afasta da área de trabalho

•

Move a ferramenta para outro local no trabalho

•

Entrega a ferramenta a outra pessoa

•

Armazena a ferramenta. Para reduzir o risco de choque elétrico e dano à ferramenta, nunca imerja a ferramenta em
líquidos ou deixe líquidos entrar nela. Nunca aponte a ferramenta para você ou qualquer outra pessoa. 		
Nunca brinque com a ferramenta. Nunca segure nem manipule a ferramenta com um dedo no acionador da broca.
Nunca ponha a mão ou qualquer parte do corpo na área de descarga dos parafusos enquanto o acessório está
ligado à fonte de energia.

OPERAÇÃO DA FERRAMENTA
•

Nunca realize uma inspeção, manutenção, reparo, ajuste, eliminação de uma obstrução ou armazene a ferramenta quando
está ligada à fonte de energia.

•

Nunca use a ferramenta perto de gases ou líquidos inflamáveis, uma vez que algumas ferramentas podem produzir
faíscas que poderão ser uma fonte de ignição de incêndios ou explosões.

•

Nunca assuma que a ferramenta não contém parafusos.

•

Nunca aponte a ferramenta para você ou quaisquer outras pessoas.

•

Nunca acione a ferramenta a menos que a mesma esteja em contato com a peça de trabalho.

•

Nunca use a ferramenta como martelo ou cunha nem a deixe cair.

•

Use somente a cinta de parafusos CAMO® com o DRIVE™. Nunca use parafusos não especificados para uso com este
acessório. O DRIVE™ admite uma (1) cinta de 50 parafusos aglomerados em cinta CAMO®.
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ESPECIFICAÇÕES DA FERRAMENTA

Parafusos em cinta CAMO®, ferramentas CAMO® e brocas CAMO® são desenhadas para serem usadas juntas exclusivamente. Usar
ferramentas, parafusos ou brocas de outras marcas pode afetar o desempenho e não produzir os resultados desejados.
O CAMO® DRIVE™ usa uma broca acionadora (não incluída).

MANDRIL

EIXO ACIONADOR

CABO

CORPO DA FERRAMENTA
CANAL DE
PARAFUSOS GUIDE

BOTÃO DE
LIBERTAÇÃO PARA
TROCA DE BROCAS

REGULADOR DE AJUSTE
DE PROFUNDIDADE
PICKER RETRÁCTIL
GUIA FACE

GUIA EDGE

GUIA CLIP
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USANDO O CAMO® DRIVE™

INSTALAÇÃO DO CABO
O DRIVE™ pode ser configurado para uso com a mão direita ou esquerda.

Você pode inverter a configuração
do cabo afrouxando o perno e
reinstalando o mesmo no outro
lado do corpo da ferramenta.

O cabo é colocado no corpo da
ferramenta aparafusando o mesmo
no perno instalado na parte superior
do corpo da ferramenta.

DETERMINE SE USARÁ FIXAÇÃO EDGE, CLIP OU FACE
Precisará de uma das duas brocas e guias incluídas para sua instalação.
•

Para fixação Edge (nas bordas) você instalará uma broca CAMO® T-15 e a guia Edge.

•

Para fixação Clip (com clips), você instalará uma broca CAMO® T-15 e a guia Clip.

•

Para fixação Face (frontal), descendente, você instalará a broca CAMO® T-20 e a guia Face.

INSTALAÇÃO DAS BROCAS

Use uma broca para apertar o
botão de libertação no canal.

Enquanto aperta o botão de
libertação, remova a parte inferior
do corpo da ferramenta.

Puxe o mandril para trás para
permitir que a broca saia e instale
a nova broca.

Volte a colocar a parte inferior do
corpo da ferramenta, fazendo um
clique ao encaixar-se.
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MUDANÇA DE GUIA
Sempre remova a cinta de parafusos antes de remover a guia.

Aperte o botão de libertação
com o dedo polegar.

Puxe a guia para que saia da
ferramenta.

Insira uma nova guia prestando
atenção à direção das linguetas
de alinhamento.

CARREGAMENTO DAS CINTAS DE PARAFUSOS
Certifique-se de que o tamanho correto de broca está inserido para o parafuso que vai acionar! O CAMO® DRIVE™ tem
incluídos no pacote os dois tamanhos necessários.

Edge: T15

Clip: T15

Face: T20

A extremidade de inserção da
cinta de parafusos tem setas

Deslize a cinta dentro do canal
para a cinta de parafusos

Deslize a cinta de parafusos
para cima e através da ponta da
ferramenta até chegar ao topo

Segure o corpo da ferramenta
com uma mão de forma que os
parafusos fiquem no lugar

Deslize o picker até a ponta da
ferramenta e com seu dedo índice
dobre a cinta aberta sobre os
dentes do picker.

Atenção! Tenha muito cuidado
para não soltar o picker pois
o mesmo retrocederá muito
rapidamente e poderá danificar a
ferramenta ao bater no topo.
Certifique-se de que a cinta está
firmemente
enganchada
nos
dentes do picker.
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DESCARREGAMENTO DAS CINTAS DE PARAFUSOS
Lentamente volte a colocar
o picker na parte inferior da
ferramenta. Precaução! Tenha
muito cuidado para não soltar
o picker pois retrocederá muito
rapidamente e poderá danificar a
ferramenta ao bater no topo.
Para descarregar a cinta de parafusos instalada, deslize o picker
até a ponta da ferramenta onde
a cinta foi colocada pela primeira
vez. Isso libertará a tensão e a cinta deve sair dos dentes do picker.

COLOCAÇÃO DA BROCA ACIONADORA
O CAMO® DRIVE™ pode ser usado com um mandril que se aperta ou um mandril que se fecha.
PARA CONECTAR O CAMO® DRIVE™ A UM MANDRIL DE APERTO

Para conectar a um mandril de
aperto, simplesmente insira o
colar grande do eixo acionador no
mandril da broca e aperte.
PARA CONECTAR O CAMO® DRIVE™ A UM MANDRIL DE FECHO

Tome uma ponta CAMO® DRIVE™
extra e insira a mesma no extremo
do colar.

Conecte o mandril de fecho da
broca acionadora à ponta menor

Certifique-se de que o eixo acionador está bem apertado antes de acionar os parafusos
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INSTALAÇÃO DOS PARAFUSOS - PARAFUSOS EDGE
Antes de começar a instalação de seu deck precisará do seguinte:
•
Ferramenta CAMO® DRIVE™
•
Parafusos em cinta CAMO®
•
Broca acionadora (com cabo ou sem cabo)
•
Opcional: Espaçadores secundários se quiser um espaço entre as tábuas.
Configuração da ferramenta DRIVE:
•
Certifique-se de que tem uma broca T15DRIVE instalada na ferramenta DRIVE. A broca T15 é identificada com uma faixa
de cor amarela e laranja na ponta.

•

Coloque a guia Edge na ferramenta DRIVE (consulte a seção sobre mudança de guia na página 7).

•

Configuração da embreagem da broca: se sua broca acionadora tiver um ajuste de embreagem, deverá estar na posição
“broca ou máximo torque”.

Fixação dos parafusos Edge com o DRIVE™ permite a instalação de uma superfície de deck atraente sem parafusos, a uma
velocidade incomparável. Desenhado para instalação de madeira tratada sem espaçamento. Se desejar instalação com espaços,
deve usar espaçadores secundários.
Opções de espaçamento:
O CAMO® DRIVE™ permite múltiplas opções de espaços ao instalar tábuas de deck. Para madeira tratada úmida, a opção sem
espaços permite aos construtores colocar as tábuas de deck bem juntas. Se desejar espaçamento, espaçadores secundários
podem ser usados entre as tábuas.
Instalação das tábuas:
Para começar a instalação do deck, coloque em posição a primeira tábua contígua à estrutura. Começando na borda externa da
tábua, coloque a tábua do deck em cada viga usando o CAMO® DRIVE™ da seguinte maneira:
Para a extremidade exterior da tábua do deck, alinhe a guia Edge com a viga debaixo da tábua do deck (pelo menos a 1 pol.
das extremidades da tábua). Coloque a ponta da ferramenta DRIVE™ de forma que a guia Edge fique plana contra a superfície
da tábua, com a guia Edge bem na borda da tábua.

Com o cabo da ferramenta, aplique pressão para baixo para certificar-se de que a ponta está firmemente em posição na borda
da tábua durante o processo de acionamento.
Mantendo pressão positiva na ferramenta DRIVE™, empurre a broca acionadora para baixo para enganchar a broca e o
parafuso. Pressione o acionador da broca e com a broca a toda a velocidade de RPM, acione o parafuso aplicando pressão
constante. NÃO FORCE O PARAFUSO. Permita que o parafuso Edge gire e perfure a superfície. Um momento depois, o
parafuso pega e entra na tábua. A broca e ferramenta estarão completamente comprimidas quando o parafuso estiver em
posição, todo entrado. Quando acionado completa e corretamente, a posição final do parafuso Edge deve ser logo abaixo da
superfície da superfície da borda. Não deve sobresair do lado da tábua. (Ajuste se necessário.)
Uma vez que o parafuso fixador tenha sido acionado, retraia completamente a broca acionadora permitindo que o próximo
parafuso seja puxado e colocado no lugar para ser acionado. O próximo parafuso será automaticamente carregado em posição
de acionamento. Repita ao longo do comprimento da tábua.
Coloque a seguinte tábua de deck em posição e empurre bem contra a tábua contígua à estrutura. Repita o processo indicado
acima.
Para a borda interna da tábua do deck, alinhe a guia Edge com a viga debaixo da tábua do deck, posicionando a guia Edge
entre as duas tábuas adjacentes do deck. Certifique-se de que a guia Edge está paralela à superfície da tábua do deck e
que está firmemente ajustada ao raio da borda da tábua do deck. Mantenha pressão firme contra a tábua do deck durante o
processo de acionamento.
Repita o processo ao longo do comprimento da tábua até que a tábua fique fixa em cada viga e ambos lados da tábua. Não
omita nenhumas vigas. Repita em todas as outras tábuas de deck restantes.
Consulte www.camofasteners.com/videos para ver um vídeo de instruções.
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INSTALAÇÃO DOS PARAFUSOS FIXADORES - EDGECLIP E EDGEXCLIP

Configuração da ferramenta DRIVE:
•

Certifique-se de que tem uma broca T15 DRIVE instalada na ferramenta DRIVE. A broca T15 é identificada com uma faixa
de cor amarela e laranja.

•

ATENÇÃO! USE APENAS A BROCA COM O CÓDIGO EM COR. A BROCA INCLUÍDA NOS RECIPIENTES DE 		
EDGECLIP OU EDGEXCLIP É PARA ACIONAMENTO MANUAL

•

Coloque a guia Clip na ferramenta DRIVE (consulte a seção sobre mudança de guia na página 7).

•

Não é necessário carregar parafusos na ferramenta DRIVE uma vez que os EdgeClips e EdgeXClips vêm pré-montados.

•

Configuração da embreagem da broca: Se sua broca tiver um ajuste de embreagem, deve começar por ajustar a
embreagem a uma configuração média baixa (30% de torque máximo). A ferramenta de acionamento deve colocar o
parafuso e apertar firmemente a tábua para baixo. Se o ajuste de torque não for suficiente para permitir que o parafuso
seja completamente acionado, aumente ligeiramente o torque até que os parafusos apertem o clip firmemente no lugar.
Torque excessivo pode causar sobreacionamento e fazer o parafuso girar ou desprender-se.

Instalação das tábuas
Uma vez que a primeira tábua esteja fixa no lugar, você pode começar a instalar a parte restante do deck com EdgeClip ou
EdgeXClip usando a ferramenta DRIVE.
Siga as instruções de instalação de Clips incluídas com seu EdgeClip ou EdgeXClip para ver como os clips devem ser colocados
nas ranhuras do deck.
Uma vez que os clips estejam colocados entre as tábuas do deck, você pode usar a ferramenta DRIVE para apertar todos os
clips que seguram seu deck.
•

Coloque a guia Clip instalada em sua ferramenta DRIVE sobre o parafuso.

•

Pressione o acionador da broca e com o mesmo à velocidade de RPM máxima aplique pressão para baixo.

•

A guia Clip dirigirá a broca do DRIVE, enganchando a cabeça do parafuso e fixando o clip no lugar.

Consulte camofasteners.com/videos para instruções em vídeo.

10

INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS - PARAFUSO FACE

Fixar parafusos Face com o DRIVE™ permite fixar as tábuas do deck de forma descendente usando parafusos de madeira
frontais em cinta CAMO® e parafusos compostos identificados com cores CAMO®.
Configuração da ferramenta DRIVE:
•

Certifique-se de que a ferramenta DRIVE tem uma broca T20 DRIVE instalada. A broca T20 é identificada com uma faixa
negra na ponta.

•

Coloque a guia Clip na ferramenta DRIVE (consulte a seção sobre mudança de guia na página 7).

•

Configuração da embreagem da broca: Se sua broca acionadora tiver uma configuração de embreagem, deverá estar na
posição de configuração “broca ou máximo torque”.

Opções de espaçamento
O CAMO® DRIVE™ permite várias opções de espaçamento ao instalar as tábuas do deck. Para madeira tratada úmida, a opção
sem espaçamento permite aos construtores colocar as tábuas do deck bem juntas. Se quiser espaços, espaçadores secundários
podem ser usados entre as tábuas.
Instalação das tábuas:
Certifique-se de que tem o tamanho correto de broca instalado para acionar os parafusos fixadores! O DRIVE™ tem os
tamanhos de broca necessários incluídos no pacote.
Profundidade do parafusamento:
Usando o seletor de profundidade na ferramenta, pode ajustar a profundidade de parafusamento conforme preferir.
Para começar a instalação das tábuas do deck, coloque a primeira tábua em posição. Fixe a tábua do deck com 2 parafusos em
cada viga usando o CAMO® DRIVE™ da seguinte forma:
Com o cabo da ferramenta, aplique pressão para baixo para se certificar de que a ponta fica firme em posição na tábua durante
o processo de acionamento.
Enquanto mantém pressão positiva na ferramenta DRIVE™, empurre a broca acionadora para baixo para enganchar a broca
e o parafuso. Pressione o acionador da broca e com a broca à velocidade de RPM máxima, acione o parafuso aplicando
pressão constante. O parafuso ficará completamente aparafusado uma vez que a broca acionadora e a ferramenta estejam
completamente comprimidas.
Uma vez que o parafuso fixador tenha sido colocado, retraia completamete a broca acionadora, permitindo que o próximo
parafuso seja automaticamente carregado e fique em posição para ser acionado.
Repita ao longo do comprimento da tábua até que a prancha inteira esteja instalada. Não omita nenhuma viga.
Consulte www.camofasteners.com/videos para instruções em vídeo.
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LISTA DE PEÇAS

BROCA

SUBSTITUIÇÕES
VENDIDAS EM
SEPARADO

KIT DO CABO
INCLUI CABO,

PERNO E CONTRAPORCA

EIXO ACIONADOR

UNIDADE DA PARTE
SUPERIOR DO CORPO

UNIDADE DA EMBREAGEM

BROCA

SUBSTITUIÇÕES
VENDIDAS EM
SEPARADO

GUIA EDGE
SUBSTITUIÇÕES
VENDIDAS EM
SEPARADO

UNIDADE DA PARTE
INFERIOR DO CORPO

GUIA CLIP
SUBSTITUIÇÕES
VENDIDAS EM
SEPARADO

GUIA FACE
SUBSTITUIÇÕES
VENDIDAS EM
SEPARADO

CAMO DRIVE SCHEMATIC
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GARANTIA LIMITADA PARA CAMO® DRIVE™ National Nail Corp. (“NNC”) garante ao comprador original (“Comprador”) por um
período de um ano a partir da entrega dos produtos ao Comprador que todos os produtos fabricados exclusivamente por NNC
(“Produtos”) não apresentarão defeitos importantes no material ou mão de obra durante o uso previsto e normal dos produtos.
Os Produtos não serão considerados ter defeitos se tiverem sofrido dano devido ao método e tempo em armazenamento,
negligência, uso incorreto ou alteração pelo Comprador. Esta Garantia Limitada estabelece os recursos únicos e exclusivos
do Comprador por qualquer defeito nos Produtos. O Comprador reconhece que NNC pode fornecer produtos adicionais com
os Produtos não fabricados por NNC, incluindo, sem limite, a Broca Acionadora. Esta Garantia Limitada não se aplica a tais
produtos e o único recurso do Comprador para defeitos nesses produtos será o fabricante original dos produtos.
Esta Garantia não cobre desgaste normal ou quaisquer produtos que foram: (1) comprados a alguém que não seja um agente,
varejista ou distribuidor; (2) modificados ou alterados por alguém que não a NNC; (3) usados com quaisquer parafusos
ou acessórios que não aqueles aprovados por NNC; (4) serviço de manutenção inadequado; ou (5) sujeitos a negligência,
uso excessivo, ou quaisquer usos contrários aos descritos nos materiais impressos fornecidos com os Produtos, conforme
determinado por NNC à sua inteira discrição.
Em caso de um defeito em quaisquer Produtos constituindo uma violação desta garantia, a NNC terá a opção de reparar ou
substituir um tal Produto. NNC não pagará os custos de envio do Comprador ou de mão de obra nem os custos para corrigir
defeitos ou adições nem aceitará quaisquer Produtos devolvidos a menos que a correção ou devolução tenha sido previamente
autorizada por NNC por escrito. NNC fornecerá instruções ao Comprador para a eliminação de Produtos defeituosos. Para
estabelecer a reclamação, NNC reserva-se a opção de exigir a devolução dos Produtos defeituosos e prova de que os produtos
não foram usados ou alterados ou sujeitos a uso inadequado ou abuso. Aceitação de quaisquer produtos devolvidos à NNC não
será interpretada como admissão de que os Produtos estão defeituosos ou em violação desta garantia, e se NNC determinar
que os produtos não estão defeituosos os mesmos poderão ser devolvidos ao Comprador às custas do Comprador.
Os direitos e obrigações sob esta Garantia Limitada não serão atribuídos ou delegados a uma terceira parte por você ou sem
prévia autorização da NCC por escrito. A Garantia Limitada que lhe foi fornecida será nula se você não tiver pago todos os
produtos completamente ou se estiver atrasado em pagamento de qualquer quantia devida à NNC. Nem você nem nenhuma
outra pessoa pode modificar ou expandir a garantia aqui fornecida, renunciar a quaisquer limitações ou fazer garantias
diferentes ou adicionais em relação aos Produtos. Quaisquer declarações em contrário são aqui declaradas nulas e sem efeito a
menos que expressamente acordadas por escrito por um oficial autorizado da NNC.
SALVO CONFORME INDICADO ACIMA, NNC NÃO FAZ GARANTIA SOBRE OS PRODUTOS E, EM PARTICULAR, NÃO FAZ
GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM E VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR
DETERMINAR A APLICAÇÃO E USO CORRETO DOS PRODUTOS.
NNC NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE CIVIL COM VOCÊ OU OUTRAS PESSOAS EM RELAÇÃO A QUAISQUER PRODUTOS E
NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES, INDIRETOS
OU PUNITIVOS RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO DO PRODUTO, DEMORA, FALTA DE ENTREGA, RETIRADA DO
MERCADO OU QUALQUER OUTRA VIOLAÇÃO.
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