LD 30
Mini Levigatrice pneumatica
Mini Orbital sander
Mini ponceuses orbitale
Mini Schwingschleifer
Mini lijadora orbital
Mini Vlakschuurmachine
Шлифовальная орбитальная минимашина
Mini Orbitálna brúska

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE
OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO Y MANUTENCION
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИБАНИЮ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOVENSKY
MODEL

PRACOVNÝ TLAK Bar
SPOTREBA VZDUCHU l/min
REGULÁCIA RÝCHLOSTI OTÁČOK
OTÁČKY rpm
VÝKMIT mm
PRIEMER PODLOŢKY BRÚSNEHO KOTÚČA mm
HMOTNOSŤ kg

LD30
6
130
ÁNO (VOLITEĽNÉ)
7500
1,5
30
0,625

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA
Bezpečnostné pokyny a upozornenia sú uvedené v broţúrke
„BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA“ ktorá tvorí
integrálnu súčasť dokumentov dodávaných s týmto prístrojom;
návod na pouţívanie uvádza ďalšie informácie týkajúce sa
odbornej stránky pouţívania prístroja. Prístroj nikdy
nepouţívajte bez ochranných krytov. Akýkoľvek úkon, ktorý
má byť vykonaný na prístroji, môţe byť vykonaný iba po
odpojení prístroja z elektrickej siete. Pred naštartovaním
dbajte na jeho správne a pevné uchopenie a skontrolujte či sa
nedotýka pracovného povrchu. Disk Roloc a brúsny kotúč
musia byť správne namontované a zaistené. Pri práci dbajte
na to, aby iskry, ktoré môţu vzniknúť pri práci s prístrojom,
nezasiahli ţiadne osoby ani horľavé materiály.
Počas pouţívania prístroja môţe dôjsť k uvoľneniu kúskov
obrábaného materiálu, ktoré môţu spôsobiť váţne poranenia
osôb alebo poškodenie vecí. Nezabudnite pri práci

vţdy pouţívať všetky ochranné prostriedky (ako sú ochranné
rukavice, slúchadlá, okuliare, tvárové masky a pod.) v súlade
splatnými predpismi, čím zníţite riziko vzniku úrazu alebo
škody na majetku alebo zariadení.
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
Pred pouţitím prístroja si preverte či sú brúsny kotúč alebo
disk Roloc podľa technických parametrov kompaktné
s prístrojom a či nie sú poškodené alebo opotrebované.
Skontrolujte, či sú brúsny kotúč a disk Roloc namontované
správne, či boli správne skladované a či sa s nimi
manipulovalo podľa pokynov výrobcu. Nepouţívajte ţiadne
iné adaptérové systémy okrem tých ktoré sú určené. Hranu
brúsneho kotúča nepouţívate na brúsenie.
Skontrolujte bezpečné uchytenie obrábaného predmetu.
V prípade nesprávneho pouţívania zariadenia je za všetky
vzniknuté škody a ujmu na zdraví zodpovedný uţívateľ
zariadenia.

ŠTARTOVANIE
Pred naštartovaním prístroja sa uistite ţe:
- Balenie je kompletné a nie sú badateľné ţiadne znaky
poškodenia počas skladovania alebo prepravy;
- Prístroj je kompletný; skontrolujte či sa počet a typ
komponentov zhoduje s počtom, ktorý je uvádzaný v tejto
broţúre s návodom
na obsluhu;
- Zariadenie na výrobu a rozvod stlačeného vzduchu má
dostatočný výkon a vyhovuje poţiadavkám ktoré sú
uvedené na identifikačnom štítku prístroja a vysvetlené na
strane 11.
PRIPOJENIE ROZVODU STLAČENÉHO VZDUCHU
Prístroj je dodávaný bez prípojky rozvodu stlačeného
vzduchu. Uţívateľ môţe pouţiť
buď rýchlospojku, alebo
hadicovú spojku, za predpokladu ţe otvor pre vzduch má
priemer 8 mm. A nakoniec musí byť vzduchová hadica
pripevnená k tryske pomocou hadicovej príchytky.
ZLOŽENIE PRÍSTROJA
Namontujte
prípojku
rozvodu
stlačeného
vzduchu
priskrutkovaním na do jej uloţenia. Brúsny kotúč priskrutkujte
na hriadeľ prístroja.

MONTÁŽ NÁRADIA
Stopku náradia vloţte do skľučovacieho upínadla a dotiahnite
pomocou kľúča.
PRED NAŠTARTOVANÍM PRÍSTROJA
Skontrolujte:
- či je ovládanie rýchlosti nastavené do polohy MAX;
- či je vedenie stlačeného vzduchu a jeho prípojky
v perfektnom prevádzkovom stave;
- či štartovacia páčka funguje správne; Toto je musíte
vyskúšať pri vypnutej dodávke stlačeného vzduchu;
- či sú všetky časti prístroja zmontované správne a
nevykazujú ţiadne znaky poškodenia.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRÍSTROJA
- Zapnutie: zatlačte ovládaciu páčku na telo prístroja a
podrţte je zatlačenú. V priebehu pohybu páčky je potrebné
posunúť bezpečnostnú páčku, čím sa uvoľní pohyb
ovládacej páčky.
- Vypnutie: uvoľnite ovládaciu páčku.
SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
Zapnite prístroj a skontrolujte, či sa na prístroji neprejavujú
nezvyčajné vibrácie a či je brúsny kotúč pevne uchytený.
V opačnom prípade prístroj ihneď vypnite a odstráňte príčinu
závady.

VÝMENA PRACOVNÉHO NÁRADIA
Pozrite s pokyny v časti „MONTÁŢ NÁRADIA“.
POVOLENÉ NÁRADIE
Brúsne kotúče so suchým zipsom o priemere 50mm.

ÚDRŽBA
Všetky údrţbové práce na zariadení realizujte po jeho
odpojení od systému stlačeného vzduchu. Na konci kaţdej
pracovnej operácie, alebo v prípade potreby odstráňte
z náradia prach. Uţívateľ nemusí vykonávať ţiadnu inú
údrţbu.
Údrţba a čistenie vnútorných dielov musia byť vykonané iba
v autorizovanom servise odborne spôsobilou osobou.
HLADINA HLUKU
Hladina zvuku spôsobovaná zariadením za normálnych
podmienok je 89 dB (A), merané podľa normy EN ISO 3744 +
UNI EN ISO 11203. Upozornenie:
pouţívajte vhodné
prostriedky na ochranu sluchu! (pozri upozornenie).
STREDNÁ HODNOTA ZRÝCHLENIA
Stredná hodnota kvadratického zrýchlenia je menej ako 2,5
m/sec2 merané podľa normy UNI EN 28 662 a UNI EN 5349.

ZÁRUKA
Na všetky prístroje vyrábané spoločnosťou RUPES Spa je
poskytovaná záruka 12 mesiacov odo dňa zakúpenia prístroja.
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Všetky
prístroje
musia
byť
pouţívané
iba
s originálnym
príslušenstvom a náhradnými dielmi RUPES. Odmietame
všetku zodpovednosť za škody alebo nehody spôsobené
nedodrţaním pokynov uvedených v tejto broţúrke, čo je
taktieţ dôvodom na zrušenie záruky. Záruka nebude platná ak
pokyny uvádzané v tejto broţúrke nebudú dodrţiavané a ak
bude prístroj pouţívaný na iné účely neţ ako bol pôvodne
určený, ak bol rozoberaný, upravovaný akýmkoľvek
spôsobom, alebo poškodený z nedbalosti. Záruka vstúpi do
platnosti po vyplnení tlačiva na vnútornej strane posledného
listu tohto manuálu. Ak sa preukáţe, ţe nástroj je chybný
alebo poškodený, musí byť odoslaný v originálnom obale
spolu s vyplneným formulárom výrobcovi alebo do niektorého
Centra pomoci zákazníkom, ktorých adresy sú uvedené v
prílohe tejto broţúry. Záruka neznamená automatickú výmenu
prístroja za nový. Spoločnosť RUPES Spa si vyhradzuje právo
na úpravu technických údajov a dizajnu svojich výrobkov bez
predchádzajúceho upozornenia. Tento dokument ruší
a nahrádza predchádzajúce dokumenty.

UMIESTNENIE IDENTIFIKAČNÉHO ŠTÍTKU A VÝZNAM
INFORMÁCII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druh nástroja
Pracovný tlak
Výkmit
Rozmer maximálnej veľkosti brúsneho kotúča so suchým
zipsom
Spotreba vzduchu pri plnom výkone
Maximálna rýchlosť otáčok
Kódové číslo výrobku alebo výrobné číslo

VYHLÁSENIE O ZHODNOSTI
Rok pridelenia označenia СЄ: 96
Prehlasujeme na našu zodpovednosť, ţe tu uvádzané ručné
pneumatické zariadenie je v súlade s Hlavnými Poţiadavkami
na bezpečnosť podľa nasledujúcej Smernice 998/37/CE
V oblasti mechanických rizík boli testy vykonané v súlade
s Európskymi Harmonizovanými Predpismi:
EN 60745-1 Bezpečnosť ručne ovládaných motorových
zariadení
EN 60745-2-4 Špeciálne poţiadavky na brúsky
EN ISO 3744 + UNI EN ISO 11203 Testy a limity na zvýšenú
hlučnosť
UNI EN 28662 + UNI EN ISO 5349 Meranie vibrácii na
rukoväti.
Vermezzo, 15. mája 2003

Utensile
Tool
Outil
Werkzeug
Herramienta
Gereedschap
Инструмент
Prístroj
Rivenditore
Reseller
Revendeur
Handler
Revendedor
Verkoper
Продавец
Predajca
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SOLO LA COMPLETA COMPILAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO ALL’EVENTUALE GARANZIA.
AFTER THE COMPLETE FILL-IN OF THIS CERTIFICATE YOU ARE ENTITLED TO OBTAIN GUARANTEE.
APRÈS LA COMPLETE COMPILATION DE CET CERTIFICAT ON PEUT OBTENIR À LA GARANTIE.
EINE EVENTUELLE GARANTIELEISTUNG IST NUR MÖGLICH, WENN DIESE GARANTIEKARTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IST.
DESPUÉS LA COMPLETA COMPILACIÓN DET ESTE CERTIFICADO SE PUEDE OBTENER LA GARANTIE.
ALLEEN ALS DEZE GARANTIEKAART VOLLEDIG INGEVULD IS HEEFT U RECHT OP GARANTIE.
ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА ДАЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
NÁROK NA ZÁRUKU VÁM VZNIKNE IBA PO ÚPLNOM VYPLNENÍ TOHTO FORMULÁRA.

