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P!ed uvedením do provozu si pozorn" p!e#t"te návod 
k obsluze a uschovejte jej pro dal$í pou%ití.

CZ

P!ístroj se musí provozovat pod dohledem. 
P!ístroj smí b&t pou%íván v&hradn" vy!kolen"mi odborníky anebo pod jejich
dohledem. D"tem je pou%ití p!ístroje zcela zakázáno. 

Zku$ební tlakovou jehlu chra#te p$ed zne%i!t&ním a vlhkem.

Upozorn&ní

Zku!ební tlaková jehla

• Sva$ování p$eplátováním se zku!ebním kanálkem.
• Pomocí zku!ební tlakové jehly se ve zku!ebním kanálku testuje t&snost p$eplátovaného sváru.
• Kontrola p$eplátovaného sváru se zku!ebním kanálkem na staveni!tích pozemních staveb, tunel'

a skládek.

Pou(ití

Nedot&kejte se $pi#ky zku$ební jehly. M'%e to vést k poran"ním.

Zku$ební tlaková jehla se smí pou%ívat jen s namontovan&m plechov&m krytem  zku$ební
jehly obsa%en&m v dodávce.

Varování

Technické údaje

P$ipojení do max.                               6 bar / 80 psi   
Zna%ka konformity                             2
Technické zm&ny vyhrazeny



• K p!ívodu stla!eného vzduchu (5) p!ipojte zdroj stla"eného vzduchu.
POZOR: P!ipojení do maximáln# 6 bar$ (80 psi). P!i p!ekro"ení maximálního tlaku 
6 bar$ (80 psi) se musí k p!ívodu stla!eného vzduchu (5) namontovat reduk"ní ventil
(není obsa%en v&dodávce).

Zku"ební podmínky, jako zku"ební tlak a zku"ební doba, je t#eba p#izp$sobit sva#ovanému 
materiálu, tlou"%ce sva#ovaného materiálu, rozm&r$m zku"ebního kanálku a teplot&.

• Na konec zku'ebního kanálku umíst#te zku'ební tlakovou jehlu následujícím zp$sobem:
– K(vav(mi pohyby horkovzdu'ného dmychadla Leister zah!ejte místo sváru na zku'ebním kanálku, které

se má testovat (obrázek D).
– Zku'ební tlakovou jehlu dr%te za rukoje% (1) a plechov' kryt zku"ební jehly (3) umíst#te na zah!áté

místo (obrázek E).
– P$sobením lehkého tlaku na rukoje% (1) zave)te zku"ební jehlu (2) cca. 2*cm do zku'ebního kanálku (obrázek F).

P#íprava

Zkou"ka

Zku"ební kanálek
Obr. D

Zku"ební kanálek
Obr. E Obr. F

Zku"ební kanálek
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Pr$#ez p#eplátovan'm svárem

Popis p#ístroje

1 Rukoje+
2 Zku'ební jehla
3 Plechov( kryt zku'ební jehly
4 Manometr
5 P!ívod stla"eného vzduchu

a
b

c
a Horní izola"ní pás
b Dolní izola"ní pás
c Zku'ební kanálek

made in Switzerland

Art. no 142.475
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4

5
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•   Vzduchot!sn! uzav"ete opa#n$ konec zku%ebního kanálku, nap". sva"ením hork$m vzduchem nebo upínacími
za"ízeními.

•   Nechejte dovnit" proudit stla#en$ vzduch.
– Manometr (4) musí ukazovat vypo#ítanou hodnotu tlaku vzduchu (bar & / & psi). 
– P"eplátovan$ svár je pova'ován za nepropustn$, pokud pokles tlaku b!hem trvání

zkou%ky nep"esáhne 10 & % vypo#ítané v$chozí hodnoty.
• Po uplynutí doby zkou%ky se vzduchot!sn! uzav"en$ zku%ební kanálek na opa#ném

konci otev"e. Vzduch musí naráz uniknout.
• Vyjm!te zku%ební tlakovou jehlu.

Zkou!ka

4

• P"i zne#i%t!ní zku!ební jehly (2) a p"ívodu stla#eného vzduchu (5) je o#ist!te.
V$m%na t%snicích krou&k' a zku!ební jehly

• Staré #i zpuch"elé t%snicí krou&ky je t"eba vym%nit. T!snicí krou'ky jsou sou#ástí dodávky.
• Po uvoln!ní #ty" !roub' (6) odstra(te plechov$ kryt zku!ební jehly (3) a t!snicí krou'ek. 

Vlo'te nov$ t!snicí krou'ek.
Nedot$kejte se %pi#ky zku!ební jehly (2). M)'e to vést k poran!ním.

• Uvoln!te !estihrannou matici (8) pomocí klí#e na %estihrannou matici 14 mm. Odstra(te zku!ební
jehlu (2) a t!snicí krou'ek.
Vlo'te nov$ t!snicí krou'ek a je-li to nutné, novou zku!ební jehlu (2).
POZOR: Celá délka závitu zku!ební jehly (2) musí b$t a' na doraz na%roubována na originálním t!sn!ní.
*estihran musí b$t uspo"ádán paraleln! s+plechov$m krytem zku!ební jehly (3) (obrázek I). 
Zku!ební jehla (2) je tak zaji%t!na proti samovolnému uvoln!ní.

Zku%ební tlaková jehla se smí pou'ívat jen s+namontovan$m plechov$m krytem zku%ební jehly.
• T!snicí krou'ek p"ívodu stla#eného vzduchu (5)

– Odpojte zdroj stla#eného vzduchu od p"ívodu stla#eného vzduchu (5).
– Odkr,ci- (rub)*(7) przy u.yciu klucza sze/ciok0tnego.
– Wymontowa- pier/cie1 uszczelniaj0cy i+przy+,cze spr)-onego powietrza*(5).
– Vlo'te nov$ t!snicí krou'ek.
– Namontujte p"ívod stla#eného vzduchu (5) uta'ením !roubu (7).

Údr&ba

T!snicí krou'ek

2

3

8
5T!snicí krou'ek

6

T!snicí krou'ek
7

Bild I

8
32
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    Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/!v"carsko potvrzuje, !e tento v"robek v
provedení námi uvedeném na trh spl#uje po!adavky následujících sm$rnic ES. 

    Sm$rnice:                             2006/42
    Harmonizované normy:       EN 12100-1, EN 12100-2, EN 14121-1
    
    Kaegiswil, 28.11.2011

                                                  Bruno von Wyl, CTO Beat Mettler, COO

Elektrická ná%adí, p%íslu&enství a obaly odevzdejte k'recyklaci odpovídající ochran$ !ivotního prost%edí.
Jen pro státy EU: Nevyhazujte elektrická ná%adí do domovního odpadu! Podle evropské sm$rnice
2002/96 o star"ch elektrick"ch a elektronick"ch p%ístrojích a její implementace v národním
právu se musí ji! nepou!itelná elektrická ná%adí odd$len$ shroma!(ovat a odevzdávat k'recyklaci
odpovídající ochran$ !ivotního prost%edí.

• Opravy smí provád$t v"hradn$ autorizovaná servisní st#ediska firmy Leister. Tato servisní st%ediska zaru)ují
odborn" a spolehliv" opravá#sk" servis za pou!ití'originálních náhradních díl* podle schémat zapojení a
seznam* náhradních díl*. 

• Na tento p%ístroj je poskytnuta základní záruka jeden (1) rok od data nákupu (dolo!ení fakturou nebo dodacím
listem). Vzniklé &kody budou odstran$ny dodáním náhradního dílu nebo opravou. 

• Dal&í nároky jsou, p%i dodr!ení zákonn"ch ustanovení, vylou)eny. 
• +kody, vycházející z p%irozeného opot%ebení, nadm$rného zat$!ování )i neodborné manipulace, jsou ze záruky

vylou)eny. 
• Nárok na záruku se nevztahuje na p%ístroje, které byly kupujícím p%estav$ny nebo pozm$n$ny.

Likvidace

Shoda

Servis a opravy

Záruka


