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REV. 8/19/19

VÄLKOMMEN TILL CAMO®
Grattis till köpet av CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR. Du har valt
ett varumärke som du kan räkna med att leverera bästa praxis
för montering och som presterar jobb efter jobb. Ta dig tid att
läsa och förstå informationen i denna bruksanvisning innan du
använder CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR.
CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR är ett mångsidigt verktyg
som gör att du kan göra kant-, clips- eller synlig infästning i
trä -, komposit- eller PVC-trall till trallkonstruktionen. Felaktig
användning av CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR kan leda till
allvarliga personskador.
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VIKTIG INFORMATION
TERMINOLOGI
Följande termer gäller omväxlande i denna bruksanvisning:
Skruvdragaren/Borren
Tillbehör / CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR
Verktyg - avser CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR monterad med Skruvdragare

PERSONLIGA SÄKERHETSPRODUKTER
•
•
•
•

Använd inte verktyget och/eller komponenterna innan du läser bruksanvisningen till CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR.
Använd alltid skyddsglasögon som uppfyller ANSI-kraven (Z87.1) och ger skydd mot flygande partiklar både framifrån
och från sidan. Ögonskydd ska bäras av operatören och av andra i arbetsområdet. Ögonskydd krävs för att skydda mot
flygande infästningar och skräp som eventuellt kan orsaka allvarlig ögonskada.
Användaren är ansvarig för att verkställa användningen av ögonskyddsutrustning av verktygsoperatören och all annan
personal i arbetsområdet.
För att förhindra oavsiktliga skador: Hantera verktyget och komponenterna med försiktighet - anta alltid att verktyget
innehåller infästning - Koppla alltid bort strömmen från Skruvdragaren när:
•

Du laddar CAMO® Infästningar för DRIVE

•

Du utför inspektion, underhåll eller reparation

•

Du rensar en fastnad skruv

•

Verktyget inte används

•

Du lämnar arbetsområdet

•

Du flyttar verktyget till en annan arbetsplats

•

Du lämnar över verktyget till en annan person

•

Förvaring av verktyget - för att minska risken för elektriska stötar och skador på verktyget, sänk aldrig ner
verktyget i vätska eller låt en vätska rinna in i verktyget - rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan - lek
aldrig med verktyget - håll aldrig eller bär verktyget med ett finger på borrens utlösare. - Placera aldrig en hand
eller någon annan del av kroppen i infästningens urladdningsområde när strömmen är ansluten.

ANVÄNDNING AV VERKTYGET
•

Inspektera, underhålla, reparera, justera, rensa eller förvara aldrig verktyget med strömmen ansluten.

•

Använd aldrig verktyget i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor, eftersom vissa verktyg skapar gnistor som kan vara
en antändningskälla för brand eller explosion.

•

Antag aldrig att verktyget är tomt på infästningar.

•

Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller andra personer.

•

Kör aldrig verktyget om det inte är i kontakt med arbetsstycket.

•

Använd aldrig verktyget som en hammare eller kilenhet eller släpp till golvet från någon höjd alls.

•

Använd endast Camo®-Infästningar med DRIVE™ SKRUVFIXTUR. Använd aldrig infästningar som inte är specificerade för
användning med detta tillbehör. DRIVE™ SKRUVFIXTUR kan innehålla en (1) remsa med 50 CAMO®-infästningar.
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VERKTYGSSPECIFIKATIONER

CAMO® Infästningar, CAMO® Verktyg och Camo® Skruvbits är konstruerade för att fungera exklusivt tillsammans. Att använda
andra verktyg, infästningar eller bits från andra varumärken kommer att försämra prestanda och inte ge de önskade resultaten.
CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR använder en Skruvdragare (ingår ej).

CHUCKHYLSA

SKRUVAXEL

HANDTAG

VERKTYGSKROPP
SKRUVKANAL

FRIGÖRINGSKNAPP
FÖR BITS

DJUPINSTÄLLNINGSRATT
REGLAGE FÖR IN/UT

GUIDE FÖR
KANTINFÄSTNING

GUIDE FÖR SYNLIG INFÄSTNING

GUIDE FÖR
CLIPSINFÄSTNING
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ATT ANVÄNDA CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR

MONTERA HANDTAG
DRIVE™ SKRUVFIXTUR kan ställas in för användning med vänster eller höger hand.

Du kan vända handtaget genom
att helt enkelt lossa bulten och
montera det på andra sidan
verktygskroppen.

Handtaget
är
fastsatt
på
verktygskroppen och skruvas fast
på den bult som finns monterad
överst på verktygskroppen.

ATT BESTÄMMA OM DU KOMMER ATT ANVÄNDA KANT, CLIPS ELLER
SYNLIG INFÄSTNING
Du behöver en av de två medföljande bitsen och guiderna för din montering.
•

För Kantinfästning monterar du en Camo® T-15-skruvbits och guiden för kantinfästning.

•

För Clipsinfästning, monterar du en Camo T-15-skruvbits och guiden för clipsinfästning.

•

För Synlig infästning (uppifrån och ner) måste du monterar CAMO® T-20-skruvbitsen och guiden för
synlig infästning.

MONTERA SKRUVBITSEN

Använd en bits för att trycka på
frigöringsknappen i kanalen.

Dra tillbaka chucken så att bitsen
kan lossna och montera den nya
bitsen.

När du trycker på
frigöringsknappen, ta bort
verktygets underdel.

Sätt tillbaka den nedre
verktygskroppen - den kommer
att klicka på plats.
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ÄNDRA GUIDEN
Ta alltid bort insättningsremsan innan du tar bort guiden.

Tryck på tumknappen för
frigöring.

Dra loss guiden från verktyget.

Sätt i ny guide och
var uppmärksam på
inriktningsflikarnas riktning.

LADDA SKRUVREMSOR
Se till att du har rätt bitsstorlek införd för infästningen som du skruvar! Camo® DRIVE™ SKRUVFIXTUR inkluderar båda
nödvändiga bitsstorlekar i paketet.

Kant: T15

Clips: T15

Synlig: T20

Insättningsänden av skruvremsan
har pilar

Skjut in remsan i skruvremsekanalen

Skjut infästningsremsan upp och
genom verktygsnosen tills den
inte kommer längre

Håll verktygskroppen med en
hand så att skruvarna stannar på
plats

Skjut
reglaget
upp
till
verktygsnosen och vik den öppna
remsan på reglagetänderna med
pekfingret

Var försiktig! Var mycket försiktig
så att du inte släpper reglaget
eftersom det kommer att röra sig
tillbaka mycket snabbt och kan
skada verktyget när det träffar
stoppet.
Se till att remsan är ordentligt
ansluten till reglagets tänder.
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LOSSNING AV SKRUVREMSOR
För sakta tillbaka reglaget till
nedre delen av verktyget. Var
försiktig! Var mycket försiktig
så att du inte släpper reglaget
eftersom det kommer att röra sig
tillbaka mycket snabbt och kan
skada verktyget när det träffar
stoppet.
För att lossa den monterade skruvremsan, skjut reglaget upp till
verktygsnosen där remsan först
fästes. Detta kommer att släppa
spänningen och remsan borde
släppas fri från reglagets tänder.

ATT FÄSTA DIN SKRUVDRAGARE
CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR kan användas med antingen en spännchuck eller en självlåsande chuck.
ATT FÄSTA CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR TILL EN SPÄNNCHUCK

För att fästa en spännchuck, sätt
bara in skruvaxelns stora krage i
borrchucken och dra åt

ATT FÄSTA CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR TILL EN SJÄLVLÅSANDE CHUCK

Ta en extra Camo® DRIVE™
SKRUVFIXTUR-bits och sätt in i
änden av kragen

Fäst skruvdragarens självlåsande
chuck till den mindre bitsen

Kontrollera att skruvaxeln är ordentligt åtdragen innan du skruvar
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INFÄSTNINGSMONTERING - KANTSKRUV

•
•
•
•
•

Innan du börjar montera trallen behöver du följande:
CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR-Verktyg
CAMO® Infästningar
Skruvdragare (med eller utan sladd)
Valfritt: Sekundära kildistanser om ett mellanrum önskas

Skruvfixtursverktygets montering:
•
Se till att du har en T15-skruvbits monterad i Skruvfixtursverktyget. T15-bitsen identifieras med ett gult och orange
färgband på bitsen.

•

Fäst kantguiden på Skruvfixtursverktyget (se ändra guide-sektionen på sidan 7).

•

Kopplingsinställning: Om din skruvdragare har en kopplingsinställning ska den vara i inställningsläge “borr eller maximalt
vridmoment”.

Kantinfästning med DRIVE™ SKRUVFIXTUR låter dig monterar en vacker skruvfri trallyta med en ojämförlig hastighet.
Konstruerad för att monteras med gap vid behandlat virke. Om montering med gap önskas, använd sekundära kildistanser.
Gapalternativ:
Camo® DRIVE™ SKRUVFIXTUR möjliggör flera gapalternativ när du monterar trall. För tryckimpregnerat virke gör alternativet
noll gap att byggare kan lägga trallbrädor tätt ihop. Om ett gap önskas kan sekundära kildistanser användas mellan brädorna.
Brädmontering:
För att börja trallmonteringen, lägg den första brädan som gränsar till strukturen i rätt läge. Börja med den yttre kanten av
brädan, fäst trallbrädan vid varje bjälklag med CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR enligt följande:
För den yttre änden av trallbrädan, rikta in Kantguiden mot bjälklaget under trallbrädan (minst 1” från brädans ändar). Placera
DRIVE™ SKRUVFIXTUR-verktygets nos så att kantguiden ligger plant mot brädans yta, med kantguiden tätt mot brädans kant.

Använd verktygshandtaget och tryck nedåt för att försäkra dig om att nosen sitter stadigt på plats gentemot brädans kant
under hela skruvprocessen.
Tryck ner Skruvdragaren samtidigt som du håller ett positivt tryck på DRIVE™ SKRUVFIXTUR-verktyget så att bitsen och
skruven hakar fast. Tryck in borrtryckknappen och med borren vid fullt varvtal, skruva ner skruven under konstant tryck.
TVINGA INTE SKRUVEN. Låt Kantskruven snurra och skruva fast i ytan. Efter ett ögonblick kommer skruven att ta tag i och dras
in i brädan. Borren och verktyget kommer att vara helt komprimerade när skruven sitter helt. När den skruvats helt och korrekt
ska Kantskruvens färdiga position ligga strax under kantens yta. Den ska inte sticka ut från brädans sida. (Justera vid behov.)
När infästningen har skruvats fast, dra tillbaka Skruvdragaren helt så att nästa skruv kan dras på plats för skruvning. Nästa
infästning laddas automatiskt i skruvläge. Upprepa längs hela brädan.
Placera nästa trallbräda i läge och tryck tätt mot brädan som gränsar till strukturen. Upprepa processen ovan.
För den inre kanten av trallbrädan, rikta in Kantguiden med mot bjälklaget under brädan, placera Kantguiden mellan de två
angränsande trallbrädorna. Se till att Kantguiden är parallell med trallbrädans yta och att Kantguiden ligger stadigt mot radien
på trallbrädans kant. Håll fast tryck mot trallbrädan under hela skruvprocessen.
Upprepa längs hela brädan tills brädan är säkrad på varje bjälklag och båda sidor av brädan. Hoppa inte över några bjälklag.
Upprepa för återstående trallbrädor.
Besök www.camofasteners.com/videos för videoinstruktioner.
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INFÄSTNINGSMONTERING - EDGECLIP & EDGEXCLIP

Skruvfixtursverktygets montering:
•

Se till att du har en T15-skruvbits monterad i Skruvfixtursverktyget. T15-bitsen identifieras med ett gult och orange
färgband på bitsen.

•

Observera! ANVÄND ENDAST DE FÄRGKODADE SKRUVBITSEN - BITSEN SOM INGÅR I EDGECLIP- ELLER 		
EDGEXCLIP-HINKARNA ÄR TILL FÖR SKRUVNING FÖR HAND

•

Fäst Clipsguiden på Skruvfixtursverktyget (se ändra guide-sektionen på sidan 7).

•

Det är inte nödvändigt att ladda några skruvar i Skruvfixtursverktyget eftersom EdgeClips och EdgeXClips kommer
förmonterade.

•

Kopplingsinställning: Om din borr har en kopplingsinställning, börja med att ställa in kopplingen till en medellåg
inställning (30% av maximalt vridmoment). Skruvfixtursverktyget bör skruva skruven och dra åt tätt längs hela brädan.
Om denna momentinställning inte är tillräcklig för att skruven ska kunna skruvas helt, öka vridmomentet något tills
skruvarna ordentligt drar åt clipsen på plats. Överdrivet vridmoment kan orsaka överdriven skruvning, vilket resulterar i
att skruven snurrar ut eller strippar.

Brädmontering:
När startbrädan fastsatt på plats är du redo att börja montera resten av trallen med EdgeClip eller EdgeXClip med
Skruvfixtursverktyget.
Följ monteringsanvisningarna för clips som medföljer EdgeClip eller EdgeXClip för instruktioner om hur du placerar clipsen i
spåren på trallen.
När dina clips är inställda mellan trallen kan du nu använda Skruvfixtursverktyget för att dra åt alla clips som håller fast din trall.
•

Placera Clipsguiden monterad på Skruvfixtursverktyget över skruven

•

Tryck in borrtryckknappen vid fullt varvtal och tryck nedåt

•

Clipsguiden kommer att rikta in Skruvbitsen till huvudet på skruven och säkra clipsen på plats

Besök www.camofasteners.com/videos för videoinstruktioner.
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INFÄSTNINGSMONTERING - SYNLIG SKRUV

Infästning med synlig skruv med DRIVE™ SKRUVFIXTUR låter dig skruva trallbrädor rakt ner med CAMO® träskruvar och CAMO®
färgmatchade kompositskruvar.
Skruvfixtursverktygets montering:
•

Se till att du har en T20-skruvbits monterad i Skruvfixtursverktyget. T20-bitsen identifieras med ett svart färgband på
bitsen.

•

Fäst Clipsguiden på Skruvfixtursverktyget (se ändra guide-sektionen på sidan 7).

•

Kopplingsinställning: Om din skruvdragare har en kopplingsinställning ska den vara i inställningsläge “borr eller maximalt
vridmoment”.

Gapalternativ:
Camo® DRIVE™ SKRUVFIXTUR möjliggör flera gapalternativ när du monterar trall. För tryckimpregnerat virke gör alternativet
noll gap att byggare kan lägga trallbrädor tätt ihop. Om ett gap önskas kan sekundära kildistanser användas mellan brädorna.
Brädmontering:
Se till att du har rätt bitsstorlek införd för infästningen som du skruvar! DRIVE™ SKRUVFIXTUR inkluderar båda nödvändiga
bitsstorlekar i paketet.
Skruvdjup:
Med hjälp av skruvdjupsratten på verktyget, kan du justera djupet av skruvningen till dina önskemål.
För att börja monteringen av trallen lägg den första brädan i rätt position. Fäst trallen med 2 skruvar på varje bjälklag med
CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR enligt följande:
Använd verktygshandtaget och tryck nedåt för att försäkra dig om att nosen sitter stadigt på plats gentemot brädans kant
under hela skruvprocessen.
Tryck ner Skruvdragaren samtidigt som du håller ett positivt tryck på DRIVE™ SKRUVFIXTUR-verktyget så att bitsen och
skruven hakar fast. Tryck in borrtryckknappen och med borren vid fullt varvtal, skruva ner skruven under konstant tryck.
Skruven kommer att skruvas i helt när skruvdragaren och verktyget är fullt komprimerade.
När infästningen har skruvats fast, dra tillbaka Skruvdragaren helt så att nästa skruv kan dras på plats för skruvning. Nästa
infästning laddas automatiskt i skruvläge.
Upprepa längs brädan tills hela planken är monterad. Hoppa inte över några bjälklag.
Besök www.camofasteners.com/videos för videoinstruktioner.
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RESERVDELSLISTA

ERSÄTTARE TILL
SKRUVBITS
SÄLJS SEPARAT

HANDTAGSKIT

INNEHÅLLER HANDTAG,
SKRUV, LÅSMUTTER

SKRUVAXEL

ÖVRE
KROPPSMONTERING

KOPPLING ASY

ERSÄTTARE TILL
SKRUVBITS
SÄLJS SEPARAT

ERSÄTTARE TILL GUIDE
FÖR KANTINFÄSTNING
SÄLJS SEPARAT

NEDRE
KROPPSMONTERING

ERSÄTTARE TILL GUIDE
FÖR CLIPSINFÄSTNING
SÄLJS SEPARAT

ERSÄTTARE TILL GUIDE
FÖR SYNGLIG INFÄSTNING
SÄLJS SEPARAT

CAMO DRIVE SCHEMATIC
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“BEGRÄNSAD GARANTI FÖR CAMO® DRIVE™ SKRUVFIXTUR
National Nail Corp. (“”NNC””) garanterar den ursprungliga köparen (“”köparen””) under en period av ett år från leverans av
varorna till köparen att alla varor som tillverkas enbart av NNC (“”produkter””) kommer att vara fria från väsentliga defekter i
material eller utförande under normal och avsedd användning och service. Produkterna får inte vara defekta i den utsträckning
att de är skadade på grund av metoden eller längden av lagring, försumlighet, missbruk eller modifiering från köparens sida.
Denna begränsade garanti anger köparens enda och exklusiva kompensation mot eventuella produktfel. Köparen erkänner
att NNC kan tillhandahålla ytterligare varor med de produkter som inte tillverkas av NNC, inklusive, utan begränsning,
Skruvdragaren. Denna begränsade garanti gäller inte sådana varor och Köparens enda väg för kompensation på grund av en
defekt i sådana varor kommer att vara den ursprungliga tillverkaren av sådana varor.”
Denna garanti täcker inte normalt slitage eller produkter som: (1) köptes annat än från en auktoriserad NNC-återförsäljare
eller distributör; (2) modifierades eller ändrades av någon annan än NNC; (3) används med andra infästningar eller tillbehör
än infästningar och tillbehör som godkänts av NNC; (4) felaktigt underhållits eller reparerats eller (5) utsatts för försumlighet,
överdriven användning, eller någon användning i strid med de tryckta material som medföljer produkterna, allt som bestäms av
NNC efter eget gottfinnande.
“Om det finns en defekt i några produkter som är i strid med denna garanti, kommer NNC efter eget val antingen reparera
eller ersätta sådan produkt. NNC kommer inte att betala för någon av köparens frakt- eller arbetskostnader eller avgifter för
att korrigera fel eller göra tillägg och inte heller kommer NNC acceptera några returnerade produkter om inte korrigeringen
eller returen är godkänd i förväg av NNC skriftligen. NNC skall lämna till köparen instruktioner för disposition av de defekta
produkterna. NNC ska ha möjlighet att kräva tillbaka
de defekta produkterna och bevis på att produkterna inte användes eller ändrades eller var föremål för missbruk för att
fastställa fordran. Godkännande av produkter som returneras till NNC ska inte anses vara ett erkännande av att produkterna är
defekta eller i strid med denna garanti, och om NNC bestämmer att produkterna inte är defekta kan de returneras till köparen
på köparens bekostnad.”
“Rättigheter och skyldigheter enligt denna begränsade garanti får inte tilldelas eller delegeras till en tredje part av dig utan
tidigare skriftligt tillstånd från NNC. Den begränsade garanti som lämnas till dig kommer att ogiltigförklaras om du inte har
betalat i sin helhet för alla produkterna eller om en betalning till NNC har förfallit. Varken du eller någon annan person kan
ändra eller expandera garantin häri, avstå från någon av begränsningarna, eller göra några andra eller ytterligare garantier med
avseende på produkterna. Alla uttalanden till motsatsen görs härmed ogiltiga om inte uttryckligen överenskommits skriftligen
av auktoriserad personal hos NNC.”
FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN, GÖR NNC INTE NÅGON GARANTI FÖR PRODUKTER OCH, I SYNNERHET, GÖR INTE
NÅGON GARANTI FÖR SUND MARKNADSMÄSSIG KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, OCH DU ÄR ENSAM
ANSVARIG FÖR ATT FASTSTÄLLA EN KORREKT TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA.
NNC SKA INTE HA NÅGON SKYLDIGHET TILL DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON MED AVSEENDE PÅ NÅGON AV DE
PRODUKTER OCH SKALL INTE ANSES VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA,
INDIREKTA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV FEL I VARAN, DRÖJSMÅL, MISSLYCKAD
LEVERANS, ÅTERKALLANDE, ELLER ANNAN ÖVERTRÄDELSE.
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