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1. Akumulátorový nýtovací přístroj 
 

1.1 Pracovní kapacita 

Model AKU50 pro standardní slepé nýty,  

veškeré materiály Ø 2,4 mm až 5,0 mm 

Model AKU64 pro standardní a konstrukční nýty,  

veškeré materiály Ø 4,0 mm až 6,4 mm 

(při zatahování nýtů Ø 2,4 mm až 3,2 mm pomocí nářadí pro AKU64 je 
zapotřebí samostatně zakoupit a na nářadí vyměnit příslušný nástavec a tlačný 
kolík) 

 

1.2 Vybavení a příslušenství  

Model AKU50 viz obr. AKU50-obsah 

D. nástavec      N. přední objímka 

Z. závěs      X. symbol napájení 

S. sběrná nádoba na trny   P. varovné světlo 

T. spoušť     W. baterie 

A,B,C. Nástavce 

 

Příslušenství 

- Nástavec A - k nýtování slepých nýtů Ø 2,4 mm ze sady nářadí 
- Nástavec B - k nýtování slepých nýtů Ø3,0 /3,2 mm ze sady nářadí 
- Nástavec C - k nýtování slepých nýtů Ø 4,0 mm ze sady nářadí 
- Nástavec D - k nýtování slepých nýtů Ø 4,8 /5,0 mm na nářadí 
- Klíč – pro výměnu nástavců v sadě nářadí 
- Nabíječka baterií přibalená v sadě nářadí 
- Baterie 14.4V 1,4Ah 4článková a/nebo 14,4V 2,8Ah 8článková 
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Model AKU64 viz obr. AKU64 - obsah 

F. nástavec      N. přední objímka 

Z. závěs      X. symbol napájení 

S. sběrná nádoba na trny   P. varovné světlo 

T. spoušť      W. baterie 

C,D,E,G,H,J,K. nástavce     

 

Příslušenství 

- Nástavec C - pro slepé nýty Ø 4,0 mm ze sady nářadí 
- Nástavec D - pro slepé nýty Ø 4,8/5,0mm ze sady nářadí 
- Nástavec E – k nýtování slepých nýtů Ø 6,0 mm ze sady nářadí 
- Nástavec F – k nýtování slepých nýtů Ø 6,4 mm, na nástroji 
- Nástavec G – pro konstrukční nýty vícesvěrné Ø 4,8 mm ze sady nářadí 
- Nástavec H – pro konstrukční nýty slupkové Ø 4,8 mm ze sady nářadí 
- Nástavec J – pro konstrukční nýty vícesvěrné Ø 6,4 mm ze sady nářadí 
- Nástavec K – pro konstrukční nýty slupkové Ø 6,4 mm vysocepevnostní 

ze sady nářadí 
- Klíč pro výměnu nástavců v sadě nářadí 
- Nabíječka baterií přibalená v sadě nářadí 
- Baterie 14,4V 1,4Ah/4-článková a/nebo 14,4V 2,8Ah/8-článková 

 

 

1.3 Technické údaje 

 

Model AKU50 

Hmotnost přístroje:  2,05 kg (včetně 4článkové baterie) 

Zdvih:     20mm ( .787” ) 

Hnací jednotka:   stejnosměrný motorek 14,4 V 

Hnací síla:    10,000N (2,247 lbs) 
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Model AKU64 

Hmotnost přístroje:  2,17 kg (včetně 8článkové baterie) 

Zdvih:     27mm ( 1.063” ) 

Hnací jednotka:   stejnosměrný motorek 14,4 V 

Hnací síla:    18,000N (4,045 lbs) 

 

 

1.4 Seznam dílů 

       

Model AKU50 viz obr. AKU50 - schema 

Pozice Objednací 
číslo 

Název dílu Počet ks v 
nástroji 

1 L40103H00 Nástavec D (4,8/5,0 mm) 1 
2 Z40101H00 Sada předního pouzdra 1 
3 L40109H00 Upínací objímka 1 
4 Z40102H00 Sada 3 čelistí pro AKU50 1 
5 Z40103H01 Sada tlačných kolíků 1 
6 L40111H00 Pružina tlačného kolíku 1 
7 Z40201H00 Sada pružinového pouzdra 1 
8 L40127H00 Šrouby s plochou hlavou a křížovou 

drážkou 
2 

9 L40150H00 Symbol napájení 1 
10 L40151H00 Napájecí kabel 1 
11 Z40211H00 Sada tělesa nástroje 

 
1 
 

12 L40128H01 Uvolňovací trubka trnu 1 
13 Z40351H00 Sběrač trnů 1 
14 Z40352H00 Deska s tištěnými spoji 1 
15 Z40353H00 Sada převodovky 1 
16 Z40358H00 Motor 1 
17 F60291H00 Šrouby s nízkou půlkulovou hlavou 2 
18 Z40122H00 4-článková baterie Li-ion 14,4V 1,4Ah 1 
19 Z40123H00 8-článková baterie Li-ion 14,4V 2,8Ah ** 1 
20 Z40124H00  Nabíječka baterie  * viz. Poznámka 1 
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21 L40138H00 Klíč 1 
22 L40104H00 Nástavec C (4,0mm) 1 
23 L40105H00 Nástavec B (3,2mm) 1 
24 L40106H00 Nástavec A (2,4mm) 1 

    
    
    
    
    

 

*Poznámka: Zástrčka kabelu nabíječky baterie Z40124H00 je ve standardním evropském 
uspořádání. 

** 8-článková baterie Li-ion 14,4V 2,8Ah není ve standardní sadě nářadí 

 

Model AKU64 viz obr. AKU64 - schema 

Pozice Objednací 
číslo 

Název dílu Počet ks v 
nástroji 

1 L21605H00 Nástavec F (6,4mm) 1 
2 Z40101H00 Sada předního pouzdra 1 
3 L40109H00 Upínací objímka 1 
4 Z20320H00 Sada 3 čelistí pro AKU64 1 
5 Z40401H00 Sada tlačných kolíků 1 
6 L40111H00 Pružina tlačného kolíku 1 
7 Z40206H00 Sada pružinového pouzdra pro 6,4mm 1 
8 L40127H00 Šrouby s plochou hlavou a křížovou 

drážkou 
2 

9 L40150H00 Symbol napájení 1 
10 L40151H00 Napájecí kabel 1 
11 Z40211H00 Sada tělesa nástroje 

 
1 
 

12 L40705H00 Uvolňovací trubka trnu 1 
13 Z40351H00 Sběrač trnů 1 
14 Z40403H00 Deska s tištěnými spoji 1 
15 Z40404H00 Sada převodovky 1 
16 Z40406H00 Motor 1 
17 F60291H00 Šrouby s nízkou půlkulovou hlavou 2 
18 Z40122H00 4článková baterie Li-ion 14,4V 1,4Ah** 1 
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19 Z40123H00 8článková baterie Li-ion 14,4V 2,8Ah 1 
20 Z40124H00  Nabíječka baterie  * viz. Poznámka 1 
21 L40138H00 Klíč 1 
22 Z40102H00 Sada 3 čelistí pro 2,4 – 5.0mm    *** 1 
23 L21601H00 Nástavec K pro slup.nýty/vysokopevnost. 

nýty 6,4mm 
1 

24 L21602H00 Nástavec J pro vícesvěrné nýty 6,4mm 1 
25 L21603H00 Nástavec H pro slupkové nýty 4,8mm 1 
26 L21604H00 Nástavec G pro vícesvěrné nýty 4,8mm 1 
27 L21606H00 Nástavec E (6,0mm) 1 
28 L40103H00 Nástavec D (4,8/5,0mm) 1 
29 L40104H00 Nástavec C (4,0mm) 1 

 

*Poznámka: Zástrčka kabelu nabíječky baterie Z40124H00 je ve standardním evropském 
uspořádání. 

** 4-článková baterie Li-ion 14,4V 1,4Ah není ve standardní sadě nářadí 

*** Sada 3 čelistí pro nýty 2,4 – 5.0mm není ve standardní sadě nářadí 

 

 

2. Návod k použití 
 

2.1 Úvodní pokyny 

Do přístroje vložte baterii, zkontrolujte zapnutí napájení signalizace nabití 
baterie: 

svítí 4 LED diody, nabití 95% ± 5%; 

svítí 3 LED diody, nabití 75% ± 5%; 

svítí 2 LED diody, nabití 50% ± 5%; 

svítí 1 LED dioda, zbývá nabití 25% ± 5% - doporučuje se dobití 
baterie 

 

Úroveň nabití baterie (zbývající energii) lze zjistit stisknutím tlačítka signalizace 
napájení během práce s přístrojem. 
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- Vyberte správný nástavec a upevněte jej na přístroj (viz 1.2) 

- Ujistěte se, že větrací otvory na tělese přístroje nejsou zakryty ani poškozeny; 

- Zkontrolujte, zda je na přístroji nasazena sběrná nádoba na trny 

2.2 Pokyny k použití 

- Do nástavce zcela zasuňte nýtovací trn, nasaďte jej na obrobek a stisknutím 
spouště zahajte operaci nýtování 

- Po dokončení nýtování uvolněte spoušť a upínací čelisti přístroje se 
automaticky vrátí do výchozí polohy 

- Utržený trn vysuňte nakloněním dozadu do sběrné nádoby na trny nebo 
dopředu přes nástavec 

- Přístroj je vybaven ochranou proti přetížení. V případě přetížení se prováděná 
operace zastaví a rozsvítí se varovné světlo. Uvolněte spoušť a čelisti se vrátí do 
výchozí polohy 

 

2.3 Odstraňování závad 

 

2.3.1 Nelze ustavit slepý nýt 

Problémy a příčiny Náprava 
Při stisknutí spouště střídavě blikají  
4 LED diody signalizující nízké nabití 

Nabijte baterii 

Baterie poškozena Vyměnit baterii 
Uvolněné upínací čelisti Utáhněte sestavu čelistí (viz bod 4) 
 

2.3.2 Utržený trn se neodstraní 

Problémy a příčiny Náprava 
Nesprávný nástavec Vyměnit za správný nástavec 
Opotřebovaný nástavec Vyměnit nástavec 
Utržený trn zaseknutý v upínací čelisti Uvolněte trn, vyčistěte čelisti  

a promažte je 
Sběrná nádoba na trny je plná Vyprázdněte sběrnou nádobu 
Zanesené vedení pro odvod trnů Odstraňte trn a proveďte kontrolu 

vyhazování 
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2.3.3 Kontrolní světlo signalizuje závadu 

Problémy a příčiny Náprava 
Upínací čelisti se nevrací do výchozí 
polohy 

Uvolněte spoušť 

Přetížení Zkontrolujte nýt podle pracovní 
kapacity přístroje 

Přehřívání Přístroj ochlaďte na vzduchu 
Vybitá baterie Nabijte baterii, v případě potřeby ji 

vyměňte 
 

      Poznámka:  Pokud výše popsaná nápravná opatření nepomohou, přístroj je potřeba  

       opravit odborným servisem, kontaktujte svého prodejce. 

 

 

3. Akumulátorová baterie a nabíječka 

 
3.1 Technické údaje 

Baterie 

Jmenovité napětí: 14,4 V stejn. 

Článek: Li-ion 

Počet článků: 4 / 8 

Kapacita: 1,4 Ah/2,8 Ah 

Hmotnost: 0,35 kg/ 0,59 kg 

Nabíječka 

Vstupní napětí: 100–240 V stř./50-60 Hz 

Výstupní napětí 14,4 V stejn. 

Výstupní proud: max. 1,5 A 

Hmotnost: 0,47 kg 
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3.2 Akumulátorová baterie a nabíječka 

3.2.1 Nabíjení 

Dobíjejte baterie fasty dodávané pouze autorizovanými distributory. 

Chcete-li nabíječku připojit k běžnému napájení, vložte baterii do nabíječky. 

Lithium-iontová baterie fasty je chráněna proti hlubokému vybití systémem 
"Elektronické ochrany článků (ECP)". Když je baterie vybitá, přístroj se vypne 
pomocí ochranného obvodu. Střídavě budou blikat LED diody signalizující 
potřebu dobíjení baterie.  

Během procesu nabíjení bliká zelená dioda, jakmile blikání přestane a zelené 
světlo trvale svítí, baterie je nabitá. 

Trvale svítící červené světlo signalizuje, že teplota nabíjení spadá mimo rozsah  
( 0°C~45°C); a nabíjení je nutné ukončit. 

Blikající červené světlo signalizuje poškození baterie, nabíjení se musí ukončit. 

 

3.2.2 Bezpečnostní pokyny 

- Během skladování nebo dlouhodobého odstaveni přístroje musí být baterie 
vyjmuta z přístroje 

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet poškozenou baterii 

- Baterii do nabíječky nevkládejte znečištěnou nebo mokrou rukou 

- Baterie nikdy neodhazujte do odpadu, do ohně nebo do vody 

- Baterii nenabíjejte, když je okolní teplota nižší než 0°C nebo vyšší než 45°C. 

 

3.2.3 Bezpečnostní pokyny k nabíječce 

- Zkontrolujte stav nabíječky a její přípojky k napájení, nesmí být poškozeny 

- Pro tento přístroj vždy používejte originální napájecí přípojku 

- Nabíječku nikdy nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí nebo 
v blízkosti hořlavých látek nebo plynů. V případě nedodržení tohoto pokynu by 
mohlo dojít k výbuchu. 
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4. Servis a údržba 

 
4.1 Údržba 

Údržba tohoto přístroje je omezena na kompletní sestavu upínacích čelistí: 

- Vyjměte baterii 

- Odšroubujte nástavec a přední objímku 

- Odšroubujte upínací objímku, vyjměte sadu upínacích čelistí 

- Vyjměte sestavu tlačného čepu, tlačné pružiny 

- Vyšroubujte sestavu pružné objímky 

- Díly vyčistěte a promažte, v případě nutnosti proveďte výměnu 

- Zpětnou montáž provádějte obráceným postupem, všechny díly utáhněte 

 

4.2 Servis 

Pro zachování přístroje v dobrém stavu se doporučuje provádět pravidelný 
servis a výměnu opotřebovaných dílů. Distributor poskytuje záruční i pozáruční 
servis. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce. 

 

 

5. Všeobecné bezpečnostní pokyny  
Uživatel je ve vlastním zájmu povinen dodržovat bezpečnostní pokyny pro 
zajištění dostatečné ochrany proti úrazu elektrickým proudem, zranění či 
požáru: 

- Tento přístroj by měl být používán výhradně na slepé nýty, nesmí se používat 
pro jiné účely, např. jako kladivo 

- Přístroj nepřetěžujte, zatížení udržujte v rámci předepsané pracovní kapacity 
(viz 1.1) 

- Přístroj nevystavujte vlhkosti nebo dešti, ani jej nepoužívejte v blízkosti 
hořlavých látek nebo plynů 
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- Je-li přístroj během používání zavěšen, zabezpečte jej proti spadnutí 

- Pokud se přístroj nepoužívá, anebo před odesláním do opravny nebo servisu 
vždy vyjměte baterii 

- Pokud se přístroj nepoužívá, mějte jej ve vhodném obalu mimo dosah dětí 

- Při práci s přístrojem vždy používejte ochranné brýle. Velmi se doporučuje 

používání osobních ochranných pomůcek, např. ochranný oděv, rukavice, 
helma a další potřebné ochranné pomůcky 

- Během práce nikdy nezakrývejte otvory pro přívod vzduchu na tělese přístroje 
a nic do nich nevkládejte 

- Během práce kontrolujte řádné nasazení sběrné nádoby na trny 

- K opravám používejte pouze originální náhradní díly 

- Opravy smějí provádět pouze kvalifikované osoby. V případě pochybnosti 
přístroj vraťte autorizovaným distributorům 

- Při zapnutí přístroj vždy směrujte do nýtovacích otvorů. Z přístroje může být 

vystřelen slepý nýt.  

Nikdy přístrojem nemiřte na sebe nebo jiné osoby či zvířata! 

 

 

6. Záruka a CE certifikace 
 

6.1 Záruka 

Na tento nýtovací přístroj se vztahuje záruka 12 měsíců od data prodeje 
doložitelného fakturou. Na opotřebitelné a spotřební díly se záruka nevztahuje. 
Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené běžným opotřebením, přetěžováním 
a nesprávným použitím a zacházením. Tato záruka se vztahuje na závady jakosti 
tohoto přístroje, v takovém případě bude provedena oprava nebo bezplatná 
výměna. Reklamace lze přijímat pouze při vrácení kompletního nýtovacího 
přístroje autorizovaným prodejcům. 

 



 Str. 13 

6.2 CE Certifikace 

Prohlášení o shodě ES 

Tímto prohlašujeme, že tento akumulátorový nýtovací přístroj, je-li používán v 
souladu s návodem k obsluze, splňuje požadavky následujících norem a 
normalizovaných dokumentů: 

EN ISO 12100:2010 

EN 55014-1 

V souladu s předpisy 2001/108/EC a 2006/42/EC 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruční a pozáruční servis nářadí fasty provádí: 

S.B.Comp spol. s r.o., Drážní 5, 627 00 Brno, tel. 545 235 695 
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