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Instrukcja obsługi 
Nitownica Lobster  

Model R1B1 
 

OSTRZEŻENIA 

1. Narzędzia należy używać w temperaturze 0—40 °C. 
2. Nie wolno przechowywać baterii w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 

50 °C. 
3. Ładowanie baterii powinno odbywać się w przedziale temperatur 0–40 °C. 
4. Nie przykrywaj baterii podczas ładowania. 
5. Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękoma. 
6. Nie wykorzystuj do zasilania ładowarki źródła prądu stałego lub generatorów prądu. 
7. Jeśli temperatura narzędzia lub baterii podczas pracy gwałtownie wzrośnie, zakończ 

pracę i wyjmij baterię z narzędzia i skontaktuj się z serwisem lub dystrybutorem. 
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Model R1B1 
Zasilanie 14,4 V DC 
Rozmiar nitów ∅2,4; ∅3,2; ∅4,0; ∅4,8; 
Siła zaciągu 8,5 kN 
Skok 22 mm 
Masa 1,9 kg (z akumulatorem BPL-1415) 

2,15 kg (z akumulatorem BPL-14) 
Wymiary 260 mm x 90 mm x 260 mm (z BPL-1415) 

260 mm x 90 mm x 278 mm (z BPL-14) 
Poziom hałasu 67,3 dB (LpA) / 78,3 dB (LwA) 
Poziom 
wibracji 

< 2,5 m/s2 
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Model BPL-1415 BPL-14 (opcjonalny) 

Rodzaj ogniw Li-ion 

Napięcie 14,4 V DC 

Pojemność 1,5 Ah 3,0 Ah 
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Model BC0075G 
Zasilanie 100—240 V AC 50—60 Hz 
Prąd wyjściowy max. 2A 
Czas 
ładowania 

45 min. (80% pojemności) / 60 min. (100% pojemności) 
90 min. (80% pojemności) / 120 min. (100% pojemności) 

Masa 0,95 kg 
* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia na skutek udoskonalania w produkcji. 
* Podane są standardowe wymiary i masa. Rzeczywiste wartości produktu mogą nieznacznie się 
różnić.  
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY

• Ładowanie akumulatora
Przed użyciem należy naładowa
dedykowanej ładowarki. 
1. Podłącz kabel zasilający do ładowarki, a nast
gniazdka. 
UWAGA! Nie podłączać do 
prądotwórczego. 
2. Umieść akumulator w ładowarce. Lampka sygnalizacyjna zacznie 
rozpocznie się ładowanie akumulatora.
Znaczenie lampki sygnalizacyjnej:
Kolor 
Wyłączona 
Czerwona 
Zielona migająca (1/sekund
Zielona 
Pomarańczowa migająca

Czerwona migająca 

3. Po zakończeniu ładowania wyjmij akumulator z ładowarki, a nast
ładowarkę od zasilania. 
 

• Wymiana noska  
Sprawdź rozmiar nitów, jakie b
wymień nosek na odpowiedni u
klucza płaskiego lub nastawnego.

UWAGA! Zastosowanie niewła
zerwanego gwoździa w nitownicy oraz wpływa
nitu. 
UWAGA! Wymiany noska nale
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ży naładować akumulator. Do ładowania używać

 
cz kabel zasilający do ładowarki, a następnie podłącz wtyczk
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Ładowanie 
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Rozmiar nitu
∅	2,4 mm 

∅	3,2 mm 

∅	4,0 mm 

∅	4,8 mm 
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• Instalowanie pojemnika na zerwane gwo
W celu zapewnienia bezpiecze
z zainstalowanym pojemnikiem na zerwane gwo
Wsuń pojemnik przyciskają
miejscu. 

UWAGA! Jeżeli pojemnik jest uszkodzony, nale
nitownicy z uszkodzonym pojemnikiem mo
dużą szybkością i zranienie.

• Sprawdzenie działania  
Kiedy nitownica jest przygotowana, naci
działa poprawnie. 
 

PRACA NITOWNICĄ 

1. Wybierz właściwy rodzaj nitu.
2. Wymień nosek na odpowiedni do rozmiaru u
3. Wywierć otwór. (0,1—

4. Umieść nit w otworze. 

5. Nałóż nosek nitownicy na gwó

Instalowanie pojemnika na zerwane gwo ździe  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa nitownica jest zaprojektowana do pracy tylko 
z zainstalowanym pojemnikiem na zerwane gwoździe. 

 pojemnik przyciskając zatrzask, aż usłyszysz, jak zatrzask znajdzie si

eli pojemnik jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy. U
nitownicy z uszkodzonym pojemnikiem może spowodować wyrzucenie gwo

zranienie. 
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6. Lekko przyciśnij nosek do kołnierza nitu i upewnij się, że nie 
ma przerwy pomiędzy kołnierzem. Naciśnij i trzymaj spust.   

7. Nit zostanie zaciągnięty.  

8. Kiedy gwóźdź zostanie zerwany, puść spust. Nitownica powróci do 
początkowego stanu automatycznie. 

9. Przechyl nitownicę noskiem do góry, aby zerwany gwóźdź wypadł do 
pojemnika. Po upewnieniu się, że gwóźdź wypadł, przejdź do następnego nitu. 

10. Kiedy pojemnik na zerwane gwoździe wypełni się do połowy, wyjmij pojemnik 
i opróżnij go. 

UWAGA! 
� Nigdy nie zaglądaj do noska nitownicy. Gwóźdź może zostać wyrzucony i 

spowodować zranienie. 
� Trzymając nitownicę skierowaną do dołu, uważaj na wypadające gwoździe. 
� Używając do pracy ciągłej, zaciągaj nity z częstotliwością około 6 sztuk na minutę. 
� Jeżeli usłyszysz nienormalny dźwięk, poczujesz nadmierne ciepło lub niepokojący 

zapach, zobaczysz dym lub zniekształcenie narzędzia, wyjmij akumulator i 
przekaż narzędzie do serwisu. 

 

• Używanie o świetlenia LED  
Naciśnięcie spustu włącza oświetlenie. Oświetlenie gaśnie około 10 sekund po 
puszczeniu spustu. 
UWAGA! Nie wolno świecić w oczy, może to spowodować uszkodzenie wzroku. 

• Przycisk awaryjny  
Przycisk awaryjny znajdujący się w dolnej części uchwytu nie jest normalnie 
używany. Naciśnięcie go w normalnych warunkach nie powoduje żadnego działania. 
Ponadto nie wpływa to na żadną funkcję. 
 
Sytuacja w której przycisk awaryjny jest 
aktywny 
W sytuacji gdy pojemność baterii staje się niska 
funkcja zapobiega nadmiernemu rozładowaniu się 
i uaktywnia się aby zatrzymać operację. Nitownica 
przestaje pracować natychmiast przed 
zaciągnięciem nitów w zależności od okoliczności. 
W takim przypadku naciśnij ten przycisk aby 
natychmiast wyrzucić nit. Następnie naładuj 
akumulator lub wymień akumulator na naładowany 
by kontynuować pracę.   



Wyrzucanie nitu jest dozwolone tylko raz. Po u
ponownie baterię tak szybko, jak to mo
nieuzasadnione uszkodzenie akumulatora skracaj
 
Jeżeli silnik jest przeciążony z powodu nit
wymaga dużej siły obwód zabezpieczaj
takim przypadku naciśnij ten przycisk aby uwolni
przeciążenia. Jeżeli przyczyna przeci
używać nitownicy i zgłoś się
 

KONSERWACJA 

Po długotrwałym użytkowaniu olej na szcz
zabrudzone resztkami metalu z zerwanych nitów, co prowadzi do problemów w 
czasie pracy. Nitownicę należ
nitowania). 

A. Czyszczenie i smarowanie szcz
1. Wyjmij akumulator z nitownicy.
2. Odkręć ręcznie nakrętkę

obudowę głowicy. 
3. Używając klucza 14 mm odkr

szczęk i wyjmij szczęki.

4. Wyczyść wszystkie wyję
5. Nałóż olej na tylną ścian
6. Złóż części w odwrotnej kolejno

Szczęki, docisk szczęk, spręż
części co pewien czas mogą

B. Akumulator  
Akumulator ma ograniczoną
jednym ładowaniu akumulatora znacznie spadła, oznacza to, 
zużyty. Należy go wtedy wymieni
UWAGA! Nie wolno stosowa
samodzielnych modyfikacji (w tym wymiany ogniw) w akumulatorze.
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żytkowaniu olej na szczękach zużywa się
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należy regularnie czyścić (mniej więcej raz na 1000 operacji 

Czyszczenie i smarowanie szcz ęk (wymiana szcz ęk) 
Wyjmij akumulator z nitownicy.  

cznie nakrętkę głowicy. Zdejmij 

c klucza 14 mm odkręć obudowę 
ęki. 

 wszystkie wyjęte części. 
ą ścianę szczęk i w środku obudowy szczęk.
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ęk, sprężyna, o-ring i obudowa szczęk ulegają
ci co pewien czas mogą wymagać wymiany na nowe. 

Akumulator ma ograniczoną żywotność. Jeżeli liczba zaciąganych nitów na 
jednym ładowaniu akumulatora znacznie spadła, oznacza to, że akumulator jest 

y go wtedy wymienić na nowy. 
Nie wolno stosować zamienników akumulatora oraz dokonywa

samodzielnych modyfikacji (w tym wymiany ogniw) w akumulatorze.
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C. Ładowarka  
Po odłączeniu ładowarki od źródła zasilania sprawdź, czy styki nie są zabrudzone 
oraz czy kabel nie jest uszkodzony. 

D. Czyszczenie korpusu nitownicy, akumulatora i ład owarki  
Używać miękkiego materiału. Nie stosować rozpuszczalników. 
 

 
 
 
PROBLEMY 
Jeśli wystąpi usterka należy sprawdzić poniższe punkty. Gdy problem nadal występuje 
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem narzędzi firmy Lobster. 

OBJAW PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
Nit nie wchodzi lub drut nie 

wychodzi po nitowaniu 
Nieodpowiedni rozmiar 

noska 
Wymienić nosek na 

odpowiedni do rozmiaru nitu 
Nosek jest luźny Użyć odpowiedniego klucza 

aby dokręcić nos 
Nieprawidłowo 

zamontowana obudowa 
szczęk 

Sprawdzić procedurę 
montażu części w obudowie 

szczęk 
Tarcie na powierzchni 
między szczękami i 

obudową szczęk 

Oczyścić szczęki i wnętrze. 
Zastosować olej do 

nasmarowania szczęk 



Liczba operacji spustu 
wzrasta przed 

zakończeniem nitowania 
 
 

Nieodpowiednia długość nitu 
do grubości obrabianego 

materiału 

Użyć odpowiedniego nitu, 
który pasuje do grubości 

detalu 
Nieodpowiednio 

zamontowana obudowa 
szczęk 

Sprawdzić sposób montażu 
części w obudowie szczęk 

Szczęki są zużyte Wymienić szczęki na nowe 
Silnik nie działa 

 
Akumulator jest 

rozładowany 
Naładować akumulator 

Pomiędzy akumulator i 
korpus główny nitownicy 

dostał się kurz. 

Usunąć kurz 

Obwód zabezpieczający nie 
aktywuje akumulatora z 
powodu przeciążenia 

Wyeliminować przyczynę 
przeciążenia i nacisnąć 

przycisk awaryjny 
wysuwania 

Akumulator rozładowuje się 
zbyt wcześnie 

Koniec żywotności 
akumulatora 

Zamówić nowy akumulator 

Zapala się lampka kontrolna Ponieważ wymaga czasu 
wykryć w pełni naładowany 

akumulator 
 

Wskazanie końca 
naładowania pojawi się 

wkrótce 

Kiedy w pełni naładowany 
akumulator jest włożony 
ponownie do ładowarki, 

zapala się lampka kontrolna 

Wykrycie w pełni 
naładowanego akumulatora 

wymaga czasu 
 

Wskazanie końca 
naładowania pojawi się 

wkrótce 

Ładowanie akumulatora 
może zakłócać odbiorniki 

radiowe i telewizyjne 

Kontroler ładowarki pracuje 
z wysoką częstotliwością 

Ładować akumulator w 
innym gniazdku z daleka od 

odbiorników radiowych 
i telewizyjnych 

Kontrolka ładowania nie 
zapala się kiedy akumulator 

jest włożony. 

Przewód zasilający nie jest 
podłączony 

Podłączyć przewód 
zasilający 

Pomiędzy styki akumulatora 
i ładowarki dostał się kurz 

Usunąć kurz 

Pełne naładowanie 
akumulatora zajmuje zbyt 

długi czas 

Akumulator jest gorący 
(migająca pomarańczowa 
dioda w trybie gotowości) 

Rozpocząć ładowanie gdy 
akumulator ostygnie 

Akumulator jest zimny Pozostaw akumulator 
w miejscu, w którym panuje 

temperatura 
powyżej 10˚C przez jedną 

godzinę następnie naładuj go. 
 

 

 

 

Dystrybutor: 

Atmo Sp. z o.o. 
ul. Szatkowników 8 
04-410 Warszawa 
tel. 22 815 67 21 


