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CZ Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze.

A.V. 2    Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.Technické změny vyhrazeny.

CZ 

Máte technické otázky? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze?
Na naší domovské stránce www.guede.com Vám v oddílu Servis pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomožte nám pomoci Vám. Aby
bylo možné Váš přístroj v případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, objednací číslo a rok výroby. Všechny tyto údaje
najdete na typovém štítku. Abyste měli tyto údaje vždy po ruce, zapište si je prosím dole.

Sériové číslo:_____________________________Objednací číslo:___________________________Rok výroby:_______________________

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999 E-Mail: support@ts.guede.com

Označení: bezpečnost produktu, příkazy:

Produkt odpovídá příslušným normám EU Používejte ochranné brýle a sluchátka Před použitím si přečtěte návod k obsluze

RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK 1/2" PRO
Robustní pochromované profi provedení s vysokým leskem.
Extrémně vysoký točivý moment (110 Nm), díky kterému již není
třeba dodatečné utažení. Vyteplená rukojeť Softgripp. Vysoce
kvalitní úchyt nástroje. Nízké vibrace, převod s dlouhou životností
s chodem vpravo/vlevo na hlavě ráčny. Výstup vzduchu na
pneumatické spojce pro příjemnou práci. Plynulé nastavení otáček.
Včetně spojovací zástrčky s běžnou jmenovitou šířkou 7,2.

Objem dodávky přístroje (obr.1)

1. Rukojeť
2. Pneumatická spojka
3. Ovládací páčka
4. Úchyt nástroje

CZ  Prohlášení o shodě EU
Tímto prohlašujeme my, Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6,
74549 Wolpertshausen, Germany
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která
uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU
na bezpečnost a hygienu.
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí
toho prohlášení svou platnost.
Označení přístrojů: ráčnový šroubovák ½“ PRO
Obj. č.: 75140
Datum/podpis výrobce: 16.12.08
Údaje o podepsaném:

pan Arnold, jednatel

Příslušné směrnice EU:
EC Machinery Directive: 98/392/EEC

Záruka
Záruční nároky dle přiloženého záručního listu. Žádáme Vás o
pochopení, že za následující příčiny poruch nemůžeme převzít
záruku:
• nedodržení návodu k provozu.
• zanedbání nezbytného čištění.
• násilné použití, neodborná manipulace, zneužití nebo nešťastná
náhoda.
• zásahy laiků nebo neodborné pokusy o opravu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě návod k použití.
Seznamte se s nastaveními a správným použitím přístroje.

Použití v souladu s určením
Ráčnový šroubovák je pohodlný pneumatický přístroj pro řemeslné práce.
Velmi dobře se hodí pro práci na motorových vozidlech, motocyklech,
zemědělských strojích nebo montážních pásech, především na těžko
přístupných místech. Po dosažení maximálního točivého momentu je další
utažení rukou pomocí ráčnového šroubováku nepřípustné. Odpadní vzduch
vychází vpředu na tělese opět ven. Pneumatická přípojka je tvořena
rychlospojkou.

Bezpečnostní ustanovení
Chraňte sebe a své okolí proti nehodám vhodnými bezpečnostními
opatřeními.
• Nedotýkejte se rotujících dílů.
• Ráčnový šroubovák nepoužívejte v rozporu s jeho určením.
• Pneumatické přístroje chraňte před dětmi.
• K práci přistupujte jen odpočatí a koncentrovaní.
• Pneumatická přípojka jen přes rychlospojku.
• Nastavení pracovního tlaku se musí provést na redukčním ventilu.
• Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík ani hořlavé plyny.
• Před odstraněním poruchy odpojte přístroj od zdroje tlakového vzduchu.
• Používejte jen originální náhradní díly.
• Nikdy nenechávejte přístroj běžet naprázdno na plné otáčky.
• Při práci s ráčnovým šroubovákem noste potřebný ochranný oděv,

především pak chrániče uší.

Technické údaje
Provozní tlak: 6,3 bar
Spotřeba vzduchu: 180-540 l/min
Závit vzduchové přípojky: 1/4"
Max. točivý moment: 110 Nm
Otáčky 160 min-1

Dopor. průřez hadice: 10 mm
Hmotnost: 1,4 kg

Uvedení do provozu
Zásuvnou spojku, která je součástí dodávky (poz. 2) našroubujte do redukční
spojky. K tomu použijte očkový nebo vidlicový klíč.
Pozor: Závit utěsněte teflonovou páskou!

Na pohon (poz. 4) nasuňte požadovanou vložku nástrčného klíče. Vzduchovou
hadici s rychlospojkou připojte k zásuvné spojce. Vložku nástrčného klíče
nasaďte na povolovanou resp. utahovanou matici nebo šroub. Požadovaný
směr otáčení nastavte na přepínací páce (obr. 2), zatáhněte za odtahovací
páku (poz. 3).
Požadovanou rychlost a požadovaný točivý moment lze nastavit šroubem na
rukojeti (obr. 3).

Údržba a ošetřování
Dodržení zde uvedených výstražných pokynů zajistí tomuto kvalitnímu výrobku
dlouhou životnost a bezporuchový provoz.
Předpokladem trvalé a bezvadné funkce Vašeho ráčnového šroubováku je
pravidelné mazání. K tomu používejte jen speciální nástrojový olej.
Vybrat si můžete z následujících možností mazání:
a) přes mlhový přimazávač
Kompletní údržbová jednotka obsahuje mlhový přimazávač a je umístěna na
kompresoru.
b) přes maznici na potrubí
V bezprostřední blízkosti přístroje (cca 50 cm odstup) se nainstaluje maznice
na potrubí, která zásobuje přístroj dostatečným množstvím oleje.
c) ručně
Nemá-li Vaše zařízení ani údržbovou jednotku ani maznici na potrubí, je třeba
před každým uvedením pneumatického přístroje do provozu dát do
pneumatické přípojky 3-5 kapek oleje.
Pneumatický přístroj skladujte jen v suchých
místnostech.


