ZÁRUČNÍ LIST
1. Na nářadí a stroje UNI-MAX je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního

nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno
prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození
jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením
instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních
nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu.
Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy,
je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a
podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém
stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě
shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika a přepravu výrobku zpět vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici,
kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

STACIONÁRNÍ EL. ZÁVITOŘEZ S PEDÁLEM

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice
Tel. reklamačního odd.

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

266 190 100

Vodafone

608 227 255

Fax

http://www.uni-max.cz
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: STACIONÁRNÍ EL. ZÁVITOŘEZ S PEDÁLEM
Typ:
Z1TR2B
Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:
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Z1TR2B

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po
zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS
Příkon 1 080 W, výkon 900 W/220 V, řezání závitů 1/2" až 2", rychlost 28 ot./min.
Stroj je masivní, lité konstrukce, vybaven závitořezem, řezačkou, ohrdlovačkou, pedálovým
spínačem (zapnout/vypnout) a automatickým olejovým chlazením. Zařízení stojí na třech
odnímatelných nohách. Balení obsahuje 2 sady závitořezných nožů (1/2" – 3/4" a 1" – 2").
Tento závitořez není vhodný pro řezání nerezu, kalených materiálů.
Konstrukce
Stroj je vyroben především z velmi pevné slitiny (HT20-40), takže je lehký a odolný. Obr. 1 ukazuje jeho
vzhled. Obsahuje upínací hlavu na nože, odjehlovač a řezný nástroj na pojezdu, které se pohybují na
podpůrných vedeních; motor a převodová skříň; uvnitř zamontovaná olejová pumpa.
Pro přenášení stroje jsou nutné 2 osoby.
1. Zadní upínací pouzdro
2. Tělo závitořezu
3. Sklíčidlo
4. Řezný nástroj (řezačka)
5. Závitová hlava
6. Odjehlovač
7. Vypínač (varianta bez nožního spínače)
8. Posun
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Záznamy o opravách a údržbě:
DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

ODBORNÁ
OPRAVNA

TECHNICKÁ DATA
Napětí .........................................................................................................................~ 230 V/50 Hz
Příkon .................................................................................................................................. 1 080 W
Výkon ..................................................................................................................................... 900 W
Otáčky motoru ................................................................................................................2 800 min.-1
Otáčky hřídele závitořezu.................................................................................................... 28 min.-1
Rozsah řezání závitů ............................................................................................................. ½“ – 2“
I. sada závitořezných nožů.................................................................................................... ½“ – ¾“
II. sada závitořezných nožů..................................................................................................... 1“ – 2“
Rozměry .......................................................................................................... 660 × 420 × 375 mm
Hmotnost brutto ....................................................................................................................... 74 kg
Hmotnost netto ........................................................................................................................ 68 kg
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená
ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:
• „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZÁVITOŘEZY
„Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:
Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Pozor elektrické zařízení

Před použitím čti návod

Nebezpečí vtažení končetiny

Používej ochranné rukavice

Používej ochrannou obuv

Používej ochranný oblek

Používej ochranu zraku

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro
obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.
! Obecné
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
• Udržujte pracoviště v pořádku.
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci.
• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
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• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.)
• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVETE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte.
• Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
• Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
• Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým
výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
• Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohl bez námahy pracovat předepsanou rychlostí.
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí.

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů. Záznamy o provedení:

DATUM

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE

REVIZNÍ TECHNIK
Č. / PODPIS

! Elektrické zařízení
• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Po skončení práce
vypněte vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý.
Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
• Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné
tlačítko.
• Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována
pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 %
při teplotě + 40°C.
• Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.
! Rotační nástroje
• Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy
svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte).
Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
• Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.

4

9

• Zašroubujte sadu šestihranných šroubů. Řádně dotáhněte.
• Pouzdro ručního kola: zkontrolujte, že šroubky jsou řádně dotažené.
Odjehlovač
• POZOR: Stroj musí být odpojen od sítě. Čistěte a lehce naolejujte hrot odjehlovače a táhlo.
Závitová hlava a nože
• POZOR: Stroj musí být odpojen od sítě. Hlavu řádně čistěte.
• Kontrolujte, zda zuby nožů nejsou poškozené a že na nich nezůstaly zbytky kovu po předchozím
řezání.

• Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.
! Obrábění
• Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou
i při případném zpětném rázu.
• Nástroje udržujte čisté a ostré.
• Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
• Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně uchycen.
• Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností.

Hlavní těleso
Pomocí 2 mazacích hlavic na těle závitořezu promažte mazacím tukem ložiska hřídele.

LIKVIDACE
• Použité řezné kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.
• Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu
s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění
samostatně recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 v platném znění se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte
na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena obratem. Stručný
popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o
koupi.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal.
Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

MONTÁŽ
Zajištění při přepravě stroje. Rozevřete závitovou hlavu do vyřezávací pozice s plně rozevřenými
čelistmi. Upněte do ní krátkou trubku do pouzdra a přitáhněte na ni řezný nástroj. Upevněte odjehlovač
do pracovní pozice. Stroj musí být takto vždy zabezpečený při přepravě.
Při přípravě stroje k práci. Zajistěte, aby zadní upínací pouzdro bylo výš než sklíčidlo. Krytka upínacího pouzdra musí být před spuštěním stroje odstraněna a pro přepravu zase přidělána.
Se strojem vzhledem k jeho váze manipulujte vždy ve dvou.

OBSLUHA
A. Upnutí dlouhé trubky, která dosáhne k zadnímu upínacímu pouzdru
• Otevřete obě upínací pouzdra a vložte trubku ze strany od zadního pouzdra.
• Zavřete zadní upínací pouzdro, přidržujte pravou rukou trubku a přitom zavřete sklíčidlo. Trhnutím
ručním kolem k sobě předmět upnete.
• Ostrým trhnutím v opačném směru uvolníte trubku po ukončení řezání.
B. Upnutí krátké trubky, která nedosáhne k zadnímu upínacímu
pouzdru.
• Lehce uvolněte sklíčidlo, vložte krátkou trubku a přichyťte ji pomocí předního okraje závitové hlavy. Utáhněte sklíčidlo. Tak je
zajištěno upevnění trubky v ose. Obrázek -1 krátká trubka, 2 závitová hlava, 3 sklíčidlo
C. Příprava pro řezání závitu
• Vyberte odpovídající závitovou hlavu a nože.
• Vložte sadu nožů do závitové hlavy.
• Uvolněte kličku 1 a přitáhněte ji k sobě, aby došlo k utažení
nožů.
• Nastavte délku řezání na příslušnou hodnotu.
• Nastavte rysku 3 na požadovanou velikost závitu zpracovávané trubky.
• POZOR. Trubky o větším průměru (od ¾“) se musí řezat na
dvakrát.
D. Řezání závitů
• Zvedněte řezný nástroj a odjehlovač, spusťte závitovou
hlavici pracovní pozice. Když je závitová hlava pevně uchycena, můžete zapnout spínač.
• Rotujte trubku dopředu. Otočte páčkou posunu ve směru
hodinových ručiček, aby se závitová hlava přiblížila k trubce.
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Před zahájením práce se ujistěte, že ze závitové hlavy vytéká olej. Viz obrázek - 1.sací koš, 2 zubové čerpadlo, 3 ventil
• Otáčejte klikou posuvu ve směru hodinových ručiček, dokud se řezný nástroj nezařízne do trubky na
tři až čtyři závity.
• Od tohoto okamžiku může být klika posuvu uvolněna. Závit bude dál vyřezáván automaticky.
V okamžiku, kdy závitová hlava dojede na konec vedení, nože se uvolní a řezání je ukončeno.
• Zastavte stroj. Uvolněte posun, dokud závitová hlava neuvolní trubku. Vytáhněte jistící knoflík závitové hlavy a zvedněte ji do klidové polohy.
E. Pokyny pro řezání závitů
• Když se nůž dostane do kontaktu s trubkou, klikou posunu by mělo být otáčeno potupně zvyšovanou
silou, dokud se nože pevně nezakousnou. Poté, co jsou nože pevně zakousnuté do trubky, pohybují
se dále plynule samy. Optimálního řezání bude ale dosaženo, když klikou posunu vyvineme mírný
tlak ve směru pohybu.
• POZOR. Trubky o větším průměru (od ¾“) se musí řezat na dvakrát.
• Vždy začínejte řezání s posuvem napravo od červené rysky na přední straně.
• Pokud by byl posuv nalevo, mohla by závitová hlava udeřit do upínacího pouzdra a poškodit stroj.
F. Úprava rozměru závitu
Měřidlo velikosti bylo kalibrováno v továrně. Úprava kalibrace je
možná podle následujícího postupu:
• Vyřezejte 2 až 3 závity pro zjištění správné velikosti. Proměřte závit a upravte polohu nožů. Pokud závit vyhovuje, utáhněte kličku 1 v této pozici.
• Uvolněte šroubky na koncích stupnice a posuňte ji tak, aby
příslušný dílek na stupnici byl v rovině s ryskou. Utáhněte
šrouby. Viz obrázek.
G. Demontáž nožů
POZOR: Stroj musí být odpojen od sítě.
• Uvolněte kličku a odsuňte ji do vzdálené polohy. Lehce utáhněte.
• Posuňte profilovou desku doprava dokud se jezdec řezací hlavy nedotkne základny. Nyní je možné
odstranit nože.
H. Montáž nožů
POZOR: Stroj musí být odpojen od sítě.
• Vložte nože do shodně očíslovaných otvorů řezací hlavy. Vkládání nožů provádějte pečlivě: Protože
jsou nože dodávány v sadách, používejte je také jako sadu.
• Pokud se poškodí jeden nůž, vyměňte celou sadu, abyste předešli poškození vyřezávaných závitů.
Poznámka: Když jsou nože nainstalovány do správné hloubky otvorů řezací hlavy, jejich aretační
drážky zapadnou do aretace hlavy. Nože lze poté správně nastavit pomocí kličky.
I. Řezání a rozšiřování trubek
• Trubky odjehlujte až po uříznutí.
• Zvedněte odjehlovač a řezný nástroj z trubky.
• Spusťte řezný nástroj na trubku a otáčením křídlové páčky řezného nástroje rozevřete řezný nástroj
více než je průměr trubky.
• Otáčením páčky posuvu přesuňte řezný nástroj do místa, kde má být trubka odříznuta.
• Otáčením páčky řezného nástroje doprava nasměrujte řezný kotouč na trubku.
• Zapněte stroj a zaveďte řezný kotouč do trubky otáčením páčky řezného nástroje o ¼ otáčky na
každou otáčku trubky. Po ukončení řezání uvolněte páčku a zvedněte řezný nástroj do klidové polohy.
! Varování:
Pokud budete otáčet páčkou při řezání trubky přílišnou silou, může dojít k poškození okrajů trubky.
Pozor při použití speciálního brusného kotouče
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• Důrazně doporučujeme výhradní používání řezného kotouče přiloženého ke stroji. V případě použití
brusného kotouče se ujistěte, že jeho hrana je kolmo k ose trubky.
J. Odjehlení
• Zvedněte řezací hlavu a nástroj. Spusťte odjehlovač a pomocí ovládacího táhla jej přisuňte k trubce,
upevněte táhlo v poloze ¼ otáčky.
• Zapněte stroj, otáčením páčky posuvu ve směru hodinových ručiček se odjehlovač dostane do
trubky.
• Po odjehlení vypněte stroj, uvolněte táhlo a zvedněte odjehlovač do klidové polohy.

ÚDRŽBA
• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
• Plastové a lakované díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
• Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytažená ze sítě.
• Udržujte těleso ventilátoru čisté, aby bylo zajištěno řádné chlazení motoru.
• Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
• Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Mazání
• POZOR: Odpojte od sítě Ujistěte se, že olej volně proudí, v nádrži je ho dostatek a trubky nejsou
ucpané.
• Když je olej znečištěný, vyčistěte nádrž a vyměňte za čerstvý řezný olej.
• Po 6 až 12 hodinách používání vyčistěte odkalovací nádržku.
• Malé kousky kovu se mohou při řezání nahromadit v nádrži, proto je důsledné čištění odkalovací
nádržky důležité pro řádný chod stroje.
• Udržujte mazací systém v čistém stavu podle následujících pokynů:
• Pravidelně kontrolujte čistotu oleje
• Vyjměte a vyčistěte sběrač nečistot, kryt nádrže, odkalovací nádržku a sítko, vyčistěte olej. nádrž.
• Mazací a řezné oleje je nutno po výměně odborně skladovat a předat specializované firmě k likvidaci.
Řezný nástroj
• POZOR: Odpojte od sítě. Zkontrolujte řezný kotouč a vyměňte jej, je-li tupý nebo poškozený.
• Vyčistěte a naolejujte přitahovací šroub a pohyblivé součásti odjehlovače.
• Zkontrolujte seřízení táhla odjehlovače a zvedacího kloubu.
• Vyčistěte a namažte řezný kotouč a přitahovací táhlo. Použijte hustý, proti vysokým teplotám odolný
olej (vazelínu).
Výměna čelisťových vložek pouzdra
• POZOR: Stroj musí být odpojen od sítě.
• Odšroubujte sadu šestihranných šroubů klíčem.
• Vytáhněte péro a jeho pojistné kroužky
• Vytáhněte čelisťové vložky
Instalace čelisťových vložek
• POZOR: Stroj musí být odpojen od sítě.
• Nasuňte vložky do příslušné pozice.
• Vložte pojistné kroužky a pera
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