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Doplňující listy k návodu k obsluze 
  

  

Doplněk z výroby 

 

OW REINFORCED PUMP TP 

 

Před uvedením do provozu bezpodmínečně pročtěte návod k obsluze! 
Při neprostudování hrozí nebezpečí! 
Přístroj smí být obsluhován pouze osobami, kterým jsou bezpečnostní předpisy podrobně známy! 

 

 
Přístroje jsou vybaveny ES prohlášením o shodě a splňují: 
• EG- Normy EU pro nízké napětí (2006/95/ EG) 
• EG- EMV- Právní normy (2004/108/ EG) 

 

© Obsah návodu k obsluze nezakládá jakékoliv nároky ze strany kupujícího. 
Autorské právo k tomuto návodu k obsluze zůstává výrobci. 
Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem. 

  
© 2009 Změny vyhrazeny! Art. Nr.: 099-OW0002-EWM12 Stav: 19.01.2009 
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2 Bezpečnostní pokyny 
2.1 Pro Vaši bezpečnost 
 

  VÝSTRAHA 
  

 

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů! 
Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné! 
� Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu! 
� Dodržujte místně specifické předpisy pro úrazovou prevenci! 
� Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů! 

  

 

  NEBEZPEČÍ 
  

 

Platnost dokumentu! 
Tento dokument je platný pouze ve spojení s návodem k obsluze použitého proudového zdroje (svářecího 
přístroje)! 
� Přečtěte si návod k obsluze proudového zdroje (svářecího přístroje), zejména bezpečnostní pokyny! 

  

 

Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány! 
K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, 
oprávněné osoby! 
V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka! 
• Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)! 

  

 

   POZOR 
  

 

Povinnosti provozovatele! 
V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je třeba dodržovat a dbát příslušné národní verze rámcových 
směrnic! 
� Národní verze rámcové směrnice (89/391/EHS) a k ní patřící jednotlivé směrnice. 
� Zejména směrnice (89/655/EHS) o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

používání pracovního zařízení při práci. 
� Předpisy pro ochranu před úrazem příslušné země (např. v Německu BGV D 1). 
� Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda je práce uživatele prováděna s ohledem na bezpečnost! 

  



Všeobecně 
Účelové použití 
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2.2 Účelové použití 
Tento přístroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a platným pravidlům resp. normám. Smí se používat výhradně ve smyslu 
účelového použití. 

 

  VÝSTRAHA 
  

 Nebezpečí v důsledku neúčelového použití! 
V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za 
všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení! 
• Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem! 
• Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby! 

  

 

3 Všeobecně 
 

   POZOR 
  

 

Tyto doplňkové stránky rozšiřují standardní dokument! 
Tyto doplňkové stránky mají platnost pouze ve spojení s odpovídajícím standardním návodem k použití a 
rozšiřují resp. nahrazují odstavec v odpovídajících standardních popisech. 

  

 

   UPOZORNĚNÍ 
  

 • Tento návod přiložit k dokumentaci přístroje! 
• V objednávce náhradních dílů uveďte bezpodmínečně číslo výrobku a sériové číslo přístroje! 

  

 

4 Technická data 
 

   UPOZORNĚNÍ 
  

 Zde specifikované technické údaje doplňují resp. nahrazují odpovídající hodnoty ve standardním návodu k 
použití. 

  

 

 
Chladící výkon při 2 l/min 1500 W 
max. přiváděné množství 20 l/min. 
max. výstupní tlak chladiva 4,5 baru 
Hmotnost +2,5 kg 
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