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Aanvullende bladen bij de 
bedieningshandleiding 

  

  

Optie af fabriek 

 

OW REINFORCED PUMP TP 

 

Lees vóór het in gebruik nemen altijd eerst de bedieningshandleiding! 
Bij niet lezen bestaat er gevaar! 
Het lasapparaat mag alleen worden bediend door personen die vertrouwd zijn met de geldende 
veiligheidsvoorschriften! 

 

 
De apparatuur is voorzien van het CE-keurmerk en voldoet zodoende aan de 
• EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) 
• EG-EMC-richtlijn (2004/108/EG) 

 

© De inhoud van de bedieningshandleiding verleent generlei aanspraken van de zijde van de 
koper. Het auteursrecht op deze bedieningshandleiding berust bij de fabrikant. 
Nadruk, ook onder vorm van uittreksels, enkel mits schriftelijke toelating. 

  
© 2009 Wijzigingen voorbehouden! Art.nr.:099-OW0002-EWM05 Stand: 19.01.2009
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2 Veiligheidsrichtlijnen 
2.1 Voor uw veiligheid 
 

 WAARSCHUWING 
  

 

Gevaar voor ongevallen bij niet-naleving van de veiligheidsrichtlijnen! 
Het niet in acht nemen van de veiligheidsrichtlijnen kan levensgevaarlijk zijn! 
• Lees de veiligheidsrichtlijnen van deze handleiding zorgvuldig! 
• Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van het betreffend land in acht! 
• Wijs personen in de werkzone op het naleven van de voorschriften! 

  

 

 GEVAAR 
  

 

Geldigheid van het document! 
Dit document is enkel in combinatie met de bedieningshandleiding van de gebruikte 
stroombron (lasapparaat) geldig! 
• Lees de bedieningshandleiding, vooral de veiligheidsinstructies, van de stroombron 

(lasapparaat)! 
  

 

Voer geen verkeerde reparaties en modificaties uit! 
Om verwondingen en materiële schade te vermijden, mag het apparaat enkel door 
vakkundige, bevoegde personen gerepareerd resp. gemodificeerd worden! 
Bij onbevoegde ingrepen vervalt de garantie! 
• In geval van reparatie, bevoegde personen (opgeleid servicepersoneel) hiermee belasten! 

  

 

   VOORZICHTIG 
  

 

Plichten van de exploitant! 
In de Europese Economische Ruimte (EER) dient de betreffende nationale omzetting van 
de kaderrichtlijn in acht genomen en nageleefd te worden! 
• Nationale omzetting van de kaderrichtlijn (89/391/EEG) evenals de bijhorende afzonderlijke 

richtlijnen. 
• Vooral de richtlijn (89/655/EEG) over de minimumvoorschriften ter bescherming van de 

veiligheid en de gezondheid bij gebruik van werkmiddelen door werknemers tijdens het 
werk. 

• De ongevalvoorkomingvoorschriften van het betreffende land (bijv. in Duitsland de BGVD 1).
• Het veiligheidsbewuste werken van de gebruiker van het apparaat met regelmatige 

intervallen controleren! 
  



Algemeen 
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2.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming 
Dit apparaat is in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en geldige regels resp. normen 
vervaardigd. Men dient dit apparaat uitsluitend binnen het bestemmingsgerichte gebruik te benutten. 

 

 WAARSCHUWING 
  

 Gevaren door onbedoeld gebruik! 
Bij onbedoeld gebruik van het apparaat kunnen er gevaren voor personen, dieren en 
materiële zaken ontstaan. Voor alle hieruit voortvloeiende schade aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid! 
• Het apparaat mag uitsluitend volgens de bestemming en door opgeleid en vakkundig 

personeel worden gebruikt! 
• Geen onvakkundige modificaties uitvoeren of het apparaat ombouwen! 

  

 

3 Algemeen 
 

   VOORZICHTIG 
  

 

Deze aanvullende bladen zijn een uitbreiding op het standaarddocument! 
Deze aanvullende bladen zijn alleen geldig in combinatie met de desbetreffende 
standaard bedieningshandleiding en zijn een aanvulling of vervangen een paragraaf van 
de desbetreffende standaard beschrijvingen. 

  

 

  INSTRUCTIE 
  

 • Deze handleiding aan de apparaatdocumentatie toevoegen! 
• Bij de bestelling van vervangingsonderdelen dient men het artikel- en serienummer van het 

apparaat te vermelden! 
  

 

4 Technische gegevens 
 

  INSTRUCTIE 
  

 De hier aangegeven technische gegevens zijn een aanvulling resp. vervanging van de 
desbetreffende waarden in de standaard handleiding. 

  

 

 
Koelvermogen bij 2 l/min 1500 W 
Max. opbrengst 20 l/min 
Max. koelmiddeluitgangsdruk 4,5 bar 
Gewicht +2,5 kg 
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