
MINI STAPLER KIT 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

Inovativní bezdrátový a kompaktní systém 
pro horké sešívání plastů, který opraví 
jakékoliv plastové části během pár minut. 
   

Název Zkratka Obj. číslo 

Mini Stapler Kit MSK 86355 

  Lehká a ergonomická (váží jen 200 gramů!) 

  Díky velmi malým rozměrům umožňuje opravy i v těžce dostupných oblastech. 

  2 stupně výkonu: nízký (12,75 W) a vysoký (17W), volitelné podle tloušťky plastu. 

  Dobíjecí baterie s dlouhou výdrží – až 250 sponek na vysoký výkon (17W) na plné nabití. 

  3 možné úhly (45,  90 a 180°) pro sešívání v jakékoliv pozici. 

  Integrovaná LED dioda. 

  Krabička v sadě obsahuje 160 ks sponek. 

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ 

1. Vyberte potřebný tvar sponky (viz seznam sponek na další straně). 

2. Vložte sponku do elektrod, v úhlu, který nejvíce vyhovuje Vaší situaci (0°, 45°nebo 90°). 

3. Jakmile sponku vložíte, přiložte ji k povrchu, který chcete opravit. 

4. Zmáčkněte červené nebo modré tlačítko a jemně tlačte aby se mohla sponka vtavit do plastu.  
       

Barva tlačítka značí výkon podle typu a tloušťky materiálu: 

• Modrá (nízký výkon, 12.75W): plasty s tloušťkou do 1,5 – 2 mm 

• Červená (vysoký výkon, 17W): tvrdé plasty s tloušťkou přes 2 mm 

 

5. Pusťte tlačítko a počkejte 3 sekundy před odejmutím KENT Mini Stapler, aby roztavený plast ztvrdnul. 
6. Opakujte postup ve všech potřebných oblastech dokud nedokončíte opravu. 
7. Ustřihněte přebývající část sponek štípacími kleštěmi (chraňte si oči před odlétajícími částečkami). 

 

TIP: Pro maximální životnost baterií, doporučujeme vždy skladovat plně nabité. 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Před prvním použitím plně nabijte baterie. Vždy je nabíjejte úplně (cca 5 hodin). 

 

1. Strčte do zásuvky nabíjecí adaptér. 

2. Připojte jej k bočnímu konektoru KENT Mini Stapleru. 

3. Během nabíjení bude blikat LED dioda na přední straně (1/sek.). 

4. Že jsou baterie plně nabité poznáte tak, že LED dioda přestane blikat. 

5. Že jsou baterie vybité poznáte tak, že LED dioda začne blikat během pracovního procesu. 

 

Pozn.: V práci lze pokračovat ihned po zapojení nabíječky do sítě. 

TIP: K dosažení maximální životnosti baterií, měly by se před nabitím kompletně vybít (LED dioda bliká když se vybíjí). 
 

- Při nabíjení je mikročipem kontrolována teplota baterií. Po delším používání KENT Mini Stapleru mohou baterie tuto 

teplotu překročit. Proces nabíjení se v tu chvíli dočasně přeruší dokud baterie nezchládnou na standardní teplotu. 

- V případě, že se sponkovačka dlouho nepoužívala a baterie jsou kompletně vybité, je nutné ji připojit do nabíječky 

na minimálně 15 minut, aby bylo možné pracovat s ní alespoň současně připojenou do sítě. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Sponka, kterou vkládáte do elektrod dosahuje během fáze svařování teploty okolo 500°C. 

Buďte velmi opatrní, jelikož neopatrné zacházení může způsobit vážné popáleniny nebo požár. 

 

- Používejte bezpečnostní brýle a tepluodolné rukavice. 

- Před vložením sponek do elektrod se ujistěte, že jsou studené. 

- Nedotýkejte se sponek během zahřívací fáze. 

- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých produktů, pokud máte vlhké nebo mokré ruce. 

- Neskladujte a nepoužívejte ve vlhkých podmínkách a neskladujte na přímém slunci. 

- Produkt je navržen pouze k opravám plastových materiálů. 

- KENT Mini Stapler by měl být používán pouze s originálními KENT sponkami. 

 

Malé opravy Velké opravy 

Sponky jsou k dostání samostatně 

Příklad použití velké 
W-sponky 86358: 

0.6 mm, 100 ks (86037) 

0.8 mm, 100 ks (86038) 

0.6 mm, 100 ks (86039) 

0.8 mm, 100 ks (86040) 

0.8 mm, 100 ks (86041) 

0.8 mm, 100 ks (86280) 

0.8 mm, 100 ks (86279) 

0.8 mm, 100 ks (86358) 



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat. 

 

Mini Stapler je v souladu s Nařizeními 2004/108/CE – 2006/42/CE – 2006/95/CE a s následujícími standardy: EN50063 – 

EN50199 
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Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  
sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V 

žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  
nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Balení:  plastový kufřík 

Napětí:  2,4 V 

Výkon:  12,75W / 17W) 

Baterie:  2 x 1,2V / 4,5A /NiMh 

Nabíjecí adaptér:  12V DC / 0,5 A 

Doba nabíjení:  max. 5 hodin 

Výdrž na 1 nabití: cca 300 sponek na 17W a plném nabití 
Hmotnost:  220 g 

Materiál sponek:  nerezová ocel 302 

Celní kód:  85151100 

  

 

 

OBSAH BALENÍ: 
1 x Mini Stapler (86356), 1 x 12V nabíječka (86364), 1 x krabička na sponky (prázdná: 86282), 1 x návod k použití 
  

20 x W-sponky 0,6 mm (balení 100 ks: 86037) 
20 x W-sponky 0,8 mm (balení 100 ks: 86038) 
20 x S-sponky 0,6 mm (balení 100 ks: 86039) 
20 x S-sponky 0,8 mm (balení 100 ks: 86040) 
20 x V-sponky 0,8 mm (balení 100 ks: 86041) 
20 x dvojité M-sponky 0,8 mm (balení 100 ks: 86279) 
20 x dvojité S-sponky 0,8 mm (balení 100 ks: 86280) 
20 x velké W-sponky 0,8 mm (balení 100 ks: 86358) 

N-tek, s.r.o. 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 

Fax: +420 515 915 284 

E-mail: info@ntek.cz 

Internet: www.ntek.cz 

Náhradní díly jsou k dispozici na vyžádání. 


