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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:

Produkt odpovídá příslušným
normám EU

Zákazy:

Zákaz všeobecný (ve spojení s
jiným piktogramem)

Výstraha:

Výstraha/pozor

Příkazy:

Před použitím si přečtěte návod k
obsluze

Noste chrániče uší!

Ochrana životního prostředí:

Odpad zlikvidujte odborně tak,
abyste neškodili životnímu

prostředí.

Obalový materiál z lepenky lze
odevzdat za účelem recyklace

do sběrny.

Vadné a/nebo likvidované
elektrické či elektronické

přístroje musí být odevzdány
do příslušných sběren.

Obal:

Obal musí směřovat nahoru

Technické údaje:

Hmotnost

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

A.V. 1
Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.
Technické změny vyhrazeny.



Objem dodávky

Obrázek 1:
1. Kufřík
2. Láhev oleje
3. Rukojeť
4. Přípojka tlakového vzduchu
5. 5 jednotlivých sekáčů

Přístroj

Pneumatické sekací kladivo 8-dílná sada PRO
Profi pneumatické sekací kladivo s rychlouzávěrem pro
rychlou výměnu sekáče s 5 jednotlivými sekáči. Sekacím
kladivem lze bez problému otloukat obklady a venkovní
omítku, urazit šrouby, prorazit plechy, vytvářet drážky ve
stěnách a prorážet zdi. Rukojeť potažená gumou a kanál
odpadního vzduchu.

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: Pneumatické sekací kladivo 8-dílná
sada PRO Obj. č.: 75180

Datum/podpis výrobce: 28.10.08 
Údaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel

Příslušné směrnice EU:
89/392/EG; 91/368/EG; 93/44/EG;
Použité harmonizované normy:
EN 792; DIN 45635

Technické údaje

Provozní tlak: 6,3 bar
Spotřeba vzduchu: 240 l/min
Vzduchová přípojka-závit: ¼”
Úchyt sekáče 6-hranný 10 mm
Úderů za minutu: 3000
Délka zdvihu: 67 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Dopor. průřez hadice: 10 mm
Údaj o hlučnosti LWA: 103 dB
Vibrační zrychlení: 13,8 m/s²

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje
kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a
obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce
(servisní oddělení).

Provoz

Koncem nářadí, který naráží, nemiřte nikdy proti sobě
ani proti jiným osobám. Přístroj je spojen s hadicí pro
přívod tlakového vzduchu. Pneumatický přístroj
používejte jen s přípustným provozním tlakem.

Bezpečnostní ustanovení

Chraňte sebe a své okolí pomocí vhodných
bezpečnostních opatření před nehodami.
• Částí, které narážejí, se nedotýkejte.
• Sekací kladivo nepoužívejte k jiným účelům, než ke

kterým je určeno.
• Pneumatické nářadí zajistěte před dětmi.
• K práci přistupujte jen odpočatí a koncentrovaní.
• Přípojka tlakového vzduchu jen přes rychlospojku.
• Pracovní tlak musí být nastaven redukčním

ventilem.
• Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík ani hořlavé

plyny.
• Před odstraněním poruchy odpojte přístroj od

zdroje tlakového vzduchu.
• Používejte jen originální náhradní díly.
• Přístroj nenechávejte nikdy běžet bez zatížení při

plných volnoběžných otáčkách.
• Při práci se sekacím kladivem noste potřebný

ochranný oděv, především chrániče uší.
• Přístroj používejte jen s provozním tlakem.
• Nepoužívejte zbytečně dlouhé pneumatické hadice,

abyste zabránili klopýtnutí.
• Během sekání mohou vznikat jiskry. Dávejte pozor

na hořlavé materiály v okolí.

Údržba a ošetřování

Údržbu smí provádět jen vyškolené osoby.
Dodržování zde uvedených pokynů pro údržbu je
zárukou dlouhé životnosti a bezporuchového provozu
tohoto kvalitního produktu. Při údržbě a ošetřování
odpojte přístroj od zdroje tlakového vzduchu. Pro trvale
bezvadnou funkci Vašeho pneumatického přístroje je
nutností denní čištění a pravidelné mazání. Používejte
jen speciální pneumatický olej.

Můžete si vybrat z následujících možností:

a) Přes mlhový přimazávač
Kompletní údržbová jednotka obsahuje mlhový
přimazávač a je připevněna na kompresoru.

b) Přes maznici na potrubí
V bezprostřední blízkosti přístroje (ve vzdálenosti
cca 50 cm) se nainstaluje maznice na potrubí, která
přístroj zásobuje dostatečným množstvím oleje.

c) ručně
Pokud nemá Vaše zařízení ani údržbovou jednotku
ani maznici na potrubí, musíte před každým
uvedením pneumatického přístroje do provozu dát
do přípojky tlakového vzduchu 3-5 kapek oleje.
Pokud se pneumatický přístroj několik dní
nepoužívá, musíte před zapnutím dát do přípojky
tlakového vzduchu 5-10 kapek oleje.
Vaše pneumatické nářadí/přístroje skladujte jen
v suchých místnostech.

Každé tři měsíce nebo pokud se sekací kladivo používá
jen zřídka, musíte sejmout vzduchovou hadici a nalít do
vzduchové vpusti větší množství pneumatického oleje.
Poté vzduchovou hadici opět připojte a nechte sekací
kladivo běžet cca 30 sekund, aby se vyčistil motor
kompresoru. Po čištění dodržujte pokyny pro mazání.


