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Pred uvedením do prevádzky si pozorne pre!ítajte návod na obsluhu a
uschovajte ho pre "al#ie pou$itie.

Návod na obsluhu  (Preklad originálneho návodu na obsluhu) SK

Prístroj sa musí pou$íva% pod doh&adom.
Prístroj mô$e by% pou$ívan' v'hradne vy!kolen"mi odborníkmi alebo pod ich
doh&adom. De%om je po$ívanie prístroja úplne zakázané.

Skú#obnú tlakovú ihlu chrá#te pred zne$istením a vlhkom.

Upozornenie

Sku!obná tlaková ihla

• Zváranie preplátovaním so skú!obn"m kanálikom
• Pomocou skú!obnej tlakovej ihly sa v skú!obnom kanáliku testuje tesnos% preplátovaného zvaru.
• Kontrola preplátovaného zvaru so skú!obn"m kanálikom sa staveniskách pozemn"ch stavieb, tunelov

a skládok.

Pou&itie

Nedot'kajte sa #pi!ky skú#obnej ihly. Mô$e to spôsobi% poranenie.

Skú#obná tlaková ihla sa mô$e pou$íva% len s namontovan'm plechov'm krytom sku#obnej
ihly, ktor' je sú!as&ou dodávky. 

Varovanie

Technické údaje

Pripojenie do max.                              6 barov / 80 psi                             
Zna$ka konformity                                 2
Technické zmeny v"hradené
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Prierez preplátovan!m zvarom

Popis prístroja

1 Rukovä!
2 Skú"obná ihla
3 Plechov# kryt skú"obnej ihly
4 Manometer
5 Prívod stla$eného vzduchu

a Horn# izola$n# pás
b Doln# izola$n# pás
c Skú"obn# kanálik

a

b
c

Skú"obn! kanálik
Obrázok D

Skú"obn! kanálik
Obrázok EObrázok E

Skú"obn! kanálik

made in Switzerland

Art. no 142.475

12

3

4

5

• K prívodu stla#eného vzduchu (5) pripojte zdroj stla#eného vzduchu. 
POZOR: Pripojenie do maximálne 6 barov (80 psi). Pri prekro$ení maximálneho tlaku
6 barov (80 psi) sa musí k prívodu stla#eného vzduchu (5) namontova! reduk$n#
ventil (nie je sú$as!ou dodávky).

Skú"obné podmienky, ako skú"obn! tlak a skú"obná doba, je potrebné prispôsobi$ zváranému
materiálu, hrúbke zváraného materiálu, rozmerom skú"obného kanálika a teplote.

• Na koniec skú"obného kanálika umiestnite skú"obnú tlakovú ihlu nasledovn#m spôsobom:
– K#vav#mi pohybmi teplovzdu"ného dúchadla Leister zohrejte miesto zvaru na skú"obnom kanáliku, ktoré

sa má testova! (obrázok D).
– Skú"obnú tlakovú ihlu dr%te za rukovä$ (1) a plechov! kryt skú"obnej ihly (3) umiestnite na zohriate

miesto (obrázok E).
– Pôsobením &ahkého tlaku na rukovä$ (1) zave'te skú"obnú ihlu (2) cca. 2 ( cm do skú"obného kanálika

(obrázok F).

Príprava

Skú"ka

made in Switzerland

Art. no 142.475

5
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•   Vzduchotesne uzavrite opa!n" koniec skú#obného kanálika, napr. zvarením horúcim vzduchom alebo upínacími
zariadeniami.

• Nechajte dnu prúdi$ stla!en" vzduch.
– Manometer (4) musí ukazova$ vypo!ítanú hodnotu tlaku vzduchu (bar % / % psi).
– Preplátovan" zvar je pova&ovan" za nepriepustn", pokia$ pokles tlaku v priebehu trvánia

skú#ky nepresiahne10% % vypo!ítanej v"chodiskovej hodnoty.
• Po uplynutí doby skú#ky sa vzduchotesne uzavret" skú#obn" kanálik na opa!nom

konci otvorí. Vzduch musí naraz uniknú$.
• Vyberte skú#obnú tlakovú ihlu.

Skú!ka

4

• Pri zne!istení skú!obnej ihly (2) a prívodu stla"eného vzduchu (5) ich o!istite.
V#mena tesniacich krú$kov a skú!obnej ihly.

• Staré "i po!kodené tesniace krú$ky je potrebné vymeni%. 
Tesniace krú&ky sú sú!as$ou dodávky.

• Po uvo&není !tyroch skrutiek (6) odstrá'te plechov# kryt skú!obnej ihly (3) a tesniac ikrú$ok. 
Vlo&te nov" tesniaci krú&ok.

Nedot"kajte sa #pi!ky skú!obnej ihly (2). Mô&e to spôsobi$ poranenia.

• Uvo'nite #es$hrannú maticu (8) pomocou k'ú!a na #es$hrannú maticu 14 mm. Odstra(te skú!obnú ihlu (2) a
tesniaci krú&ok. Vlo&te nov" tesniaci krú&ok a ak je to potrebné aj novú skú!obnú ihlu (2).
POZOR: Celá d)&ka závitu skú!obnej ihly (2) musí by$ a& na doraz naskrutkovaná na originálnom tesnení.
*es$hran musí by$ usporiadan" paralelne s plechov#m krytom skú!obnej ihly (3) (obrázok I).
Skú!obná ihla (2) je tak zaistená proti samovo$nému uvo$neniu.

Skú#obná tlaková ihla sa mô&e pou&íva$ iba s namontovan"m plechov"m krytom skú#obnej ihly.

• Tesniaci krú&ok prívodu stla"eného vzduchu (5)
– Odpojte zdroj stla!eného vzduchu od prívodu stla"eného vzduchu (5).
– Uvo'nite skrutku (7) k'ú!om na #es$hrannú hlavu skrutky.
– Odstra(te tesniaci krú&ok a prívod stla"eného vzduchu (5).
– Vlo&te nov" tesniaci krú&ok.
– Namontujte prívod stla"eného vzduchu (5) utiahnutím skrutky (7).

Údr$ba

Tesniaci krú&ok

2

3

8
5

Tesniaci krú&ok

6

Tesniaci krú&ok
7

Bild I

8
32
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    Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/!vaj"iarsko potvrdzuje, !e tento v"robok v
prevedení nami uvedenom na trh sp#$a po!iadavky nasledujúcich smerníc ES. 

    Smernica:                                        2006/42                                              
    Harmonizované normy:              EN 12100-1, EN 12100-2, EN 14121-1
    
    Kaegiswil, 28.11.2011
                                                        Bruno von Wyl, CTO                       Beat Mettler, COO

Elektrické náradie, príslu%enstvo a obaly odovzdajte na recykláciu zodpovedajúcu ochrane !ivotného
prostredia. Iba pre #táty EU: Nevyhadzujte elektrické náradie do domového odpadu! Pod&a európskej
Smernice 2002/96 o star"ch elektrick"ch a elektronick"ch prístrojoch a jej implementácie v
národnom práve,  sa musí u! nepou!ite&né elektrické náradie oddelene zhroma!'ova( a odovzdáva(
na recykláciu zodpovedajúcu ochrane !ivotného prostredia.

• Opravy mô!u vykonáva( v"hradne autorizované servisné strediska firmy Leister. Tieto servisné strediská
zaru)ujú odborn" a spo&ahliv" oprávarensk$ servis za pou!itia originálnych náhradn"ch dielov pod&a schém
zapojenia a zoznamov náhradn"ch dielov.   

• Na tento prístroj je poskytnutá základná záruka jeden (1) rok od dátumu nákupu (dolo!ené faktúrou alebo
dodacím listom). Vzniknuté %kody budú odstránené dodáním náhradného dielu alebo opravou. 

• *al%ie nároky sú, pri dodr!aní zákonn"ch ustanovení, vylú)ené. 
• +kody, vzniknuté z prirodzeného opotrebenia, nádmerného za(a!ovania )i neodbornej manipulácie, sú zo záruky

vylú)ené. 
• Nárok na záruku sa nevz(ahuje na prístroje, ktoré boli kupujúcim prestavané alebo pozmenené.

Likvidácia

Tesniaci krú%ok

Servis a opravy

Záruka


