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bezpieczeñstwa pracy, w celu unikniêcia wybuchu po¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym lub obra¿enia
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Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji Obs³ugi wp³ynie na
przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa gwintownicy elektrycznej .
Instrukcja oryginalna

Gwintownica elektryczna do rur - model DED7511

strona: 1

1. DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE dla partii: 11200001-11200700
DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e maszyna:
Gwintownica do rur elektryczna DED7511
Funkcja: Patrz Instrukcja Obs³ugi
Rok produkcji: 2012
do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):
2004/108/EC w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej
(Electromagnetic compatibility) co potwierdzono certyfikatem nr.N1166AB07VCV5849 wydanym przez LCIE
No.518, Xin Zhuan Road ,CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai P.R.C
2006/42/EC

w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych maszyn (Machinery safety)
co potwierdzono certyfikatem nr.N 0866AS12VCV1321, wydanym przez LCIE No.518, Xin Zhuan Road ,
CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai P.R.C

oraz wymagania zasadnicze w RP:
Dz. U.2007 nr 82 poz. 556
Dz. U.2008 nr 199 poz. 1228

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagañ dla maszyn

Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 60745-1:2009 , EN 55014-1:2006+A1:2009 , EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 , EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-11:2000

11
Pruszków 2012-01-01
Deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie
zmieniona, przebudowana lub jest u¿ytkowana niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.
Osoba upowa¿niona do sporz¹dzania deklaracji zgodnoœci:
Kierownik dzia³u technicznego i serwisu: Grzegorz Ratyñski
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8

Dyrektor Techniczny
mgr in¿ Waldemar £abudzki

2. Przeznaczenie maszyny

Gwintownica elektryczna do rur model DED7511 jest rêcznym urz¹dzeniem elektrycznym przeznaczonym do nacinania
gwintów zewnêtrznych na rurach stalowych hydraulicznych, w zale¿noœci od rodzaju zamontowanych g³owic gwintuj¹cych. W
komplecie z maszyn¹ wystêpuj¹ g³owice gwintuj¹ce z no¿ami pozwalaj¹cymi na uzyskanie gwintów 1/2 cala, 3/4 cala, 1 cal oraz 1-1/4
cala.
Zastosowanie gwintownicy opisano w dalszej czêœci instrukcji obs³ugi.

3. Ograniczenia u¿ycia
Gwintownica elektryczna do rur model DED7511 mo¿e byæ u¿ytkowana tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej
Dopuszczalnymi warunkami pracy"
Elektronarzêdzie mo¿e byæ u¿ywane tylko i wy³¹cznie z g³owicami i ostrzami opisanymi w dalszej czêœci instrukcji.

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynnoœci obs³ugowe nie opisane w Instrukcj
Obs³ugi bêd¹ traktowane jako bezprawne i spowoduj¹ natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych.
Zastosowane w kompletacji g³owice gwintuj¹ce przeznaczone s¹ do nacinania gwintów w rurach stalowych o wymiarach z
zakresu u¿ytkowego wystêpuj¹cego w kompletacji maszyny (1/2, 3/4, 1, 1-1/4 cala).
W konstrukcji i budowie gwintownicy elektrycznej nie przewidziano jej zastosowania do celów profesjonalnych/zarobkowych.

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY
S3 praca okresowa przerywana 35%.
Maszyna mo¿e byæ u¿ytkowana tylko w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych.
Nie u¿ytkowaæ w miejscach z dostêpem wilgoci.
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4. Dane techniczne
Typ maszyny

DED7511

Silnik elektryczny
Napiêcie pracy, czêstotliwoœæ sieci
Moc znamionowa silnika

jednofazowy, komutatorowy
220-240 V ~, 50 Hz
1800 W

Prêdkoœæ obrotowa g³owicy nacinaj¹cej gwint
Maksymalny moment obrotowy
Zakres nacinanych gwintów

Ciê¿ar netto
Emisja ha³asu (ciœnienie akustyczne) Lp
Emisja ha³asu (moc akustyczna) Lw
Poziom drgañ zmierzony na rêkojeœci

25 obr/min
526 Nm
1/2; 3/4; 1; 1-1/4 cala

6 kg
94,6 dB(A)
105,6 dB(A)
an=0,828m/s2, K=1,5m/s2

5. Bezpieczeñstwo pracy
UWAGA ! Prosimy uprzejmie o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u celem maksymalnego ograniczenia
mo¿liwoœci powstania urazu, b¹dŸ wypadku spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹, lub nieznajomoœci¹ Przepisów
Bezpieczeñstwa Pracy.
OSTRZEZENIE ! Podczas pracy narzêdziami elektrycznymi zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad
bezpieczeñstwa pracy, ³¹cznie z podanymi ni¿ej, w celu ograniczenia zagro¿enia po¿arem, pora¿enia pr¹dem elektrycznym
oraz obra¿eniami.
1. Utrzymywaæ w miejscu pracy porz¹dek. Ba³agan w miejscu pracy mo¿e przyczyniaæ siê do wypadków.
2. Nie wystawiaæ narzêdzi elektrycznych na dzia³anie deszczu. Nie u¿ywaæ ich w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaæ o
dobre oœwietlenie miejsca pracy. Nie u¿ytkowaæ narzêdzi elektrycznych w miejscach, w których ³atwo o po¿ar lub wybuch.
3. Unikaæ podczas pracy dotykania czêœci uziemionych np. przewodów wodnych , grzejników, kuchenek, ch³odziarek itp.
4. Nie dopuszczaæ dzieci do miejsca pracy. Osobom postronnym nie pozwalaæ na dotykanie elektronarzêdzia lub przewodu
elektrycznego. Zaleca siê by osoby postronne znajdowa³y siê poza miejscem pracy.
5. Przechowywaæ elektronarzêdzia w miejscu bezpiecznym, suchym, wysoko po³o¿onym lub zamkniêtym, niedostêpnym
dla dzieci.
6. Nie przeci¹¿aæ elektronarzêdzia. Praca przy obci¹¿eniu do jakiego jest narzêdzie przeznaczone oraz praca zgodna z
dopuszczalnymi warunkami pracy okreœlonymi w instrukcji obs³ugi jest lepsza i bezpieczniejsza.
7. U¿ywaæ w³aœciwych narzêdzi. Tam gdzie wymagana jest intensywna praca stosowaæ narzêdzia przemys³owe a nie dla
majsterkowiczów. Nie stosowaæ narzêdzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Do pracy u¿ywaæ odpowiedniej odzie¿y roboczej. Nosiæ nakrycie g³owy zakrywaj¹ce d³ugie w³osy. Podczas pracy na
zewn¹trz zamkniêtych pomieszczeñ stosowaæ gumowe rêkawice oraz buty o antypoœlizgowej podeszwie.
9. U¿ywaæ okularów ochronnych oraz ochronników s³uchu.
10.Nie u¿ywaæ przewodu elektrycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie przenosiæ elektronarzêdzia trzymaj¹c za
przewód ani nie od³¹czaæ od gniazdka ci¹gn¹c za przewód. Przewód chroniæ przed nadmiern¹ temperatur¹, olejami i ostrymi
krawêdziami.
11.Zabezpieczyæ obrabiany materia³ unieruchamiaj¹c go. Materia³ musi byæ stabilnie i pewnie uchwycony na stanowisku
roboczym.
12.Nie pracowaæ w niewygodnej pozycji. Staæ pewnie i w równowadze.
13.Obchodziæ siê z narzêdziami pieczo³owicie. Utrzymywaæ je w stanie czystym. Przestrzegaæ instrukcji smarowania i
wymiany wyposa¿enia. Okresowo sprawdzaæ przewód narzêdzia, a w razie uszkodzenia zleciæ naprawê w uprawnionym
warsztacie. Okresowo sprawdzaæ przed³u¿acze, a w razie uszkodzenia wymieniæ na sprawny. Rêkojeœci elektronarzêdzia
utrzymywaæ w stanie czystym, nie zabrudzone smarem olejem itp.
14.Od³¹czaæ elektronarzêdzie od sieci ka¿dorazowo jeœli zakoñczy³o siê pracê oraz przed przyst¹pieniem do czynnoœci
obs³ugowych lub wymian¹ wyposa¿enia.
15.Nabraæ nawyku sprawdzania przed uruchomieniem czy usuniêto klucze, wkrêtaki i inne narzêdzia s³u¿¹ce przygotowaniu
do pracy. Przed uruchomieniem sprawdziæ czy napiêcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce znamionowej wartoœci.
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16.Zapobiegaæ niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzêdzia. Nie nosiæ elektronarzêdzia trzymaj¹c palec na przycisku
w³¹cznika. Przed wetkniêciem wtyczki do gniazdka upewniæ siê, ¿e wy³¹cznik jest w pozycji “wy³¹czony”.
17.Podczas pracy poza pomieszczeniem zamkniêtym stosowaæ przed³u¿acze zewnêtrzne.
18.Zabronione jest obrabianie elementów wymagaj¹cych przekroczenia dopuszczalnych parametrów okreœlonych w danych
technicznych.
19. Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem pracy, sprawdzaæ stan techniczny g³owicy. W przypadku wykrycia pêkniêæ lub
odkszta³ceñ nie uruchamiaæ maszyny - wymieniæ narzêdzie na wolne od wad. Nie pracowaæ têpym lub zu¿ytym narzêdziem.
20.Zabronione jest u¿ywanie g³owic , które nie odpowiadaj¹ parametrom technicznym podanym w Danych Technicznych.
21.W czasie pracy nie przeci¹¿aæ maszyny - stosowaæ jedynie niezbêdny do prawid³owego ciêcia nacisk (posuw)
Przeci¹¿enie maszyny mo¿e doprowadziæ do jej uszkodzenia.
22.Prowadziæ maszynê obur¹cz.
23.Narzêdzie, w które wyposa¿ono maszynê posiada bardzo ostre krawêdzie skrawaj¹ce, a w czasie pracy porusza siê
stwarzaj¹c ryzyko zranienia palców i d³oni. Nie zbli¿aæ d³oni do strefy ciêcia.

6. Pod³¹czenie do sieci
Przed pod³¹czeniem maszyny upewniæ siê, czy napiêcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce znamionowej
wartoœci. Przewód elektryczny u³o¿yæ tak, aby w czasie pracy nie by³ nara¿ony na przeciêcie. Okresowo sprawdzaæ stan
techniczny kabla. Zaleca siê, w³¹czanie kabla zasilaj¹cego do sieci tylko na czas pracy. Po zakoñczeniu pracy od³¹czyæ kabel
zasilaj¹cy. Nie ci¹gn¹æ za kabel zasilaj¹cy podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka .

7.W³¹czanie gwintownicy elektrycznej
W³¹cznik elektronarzêdzia znajduje siê w rêkojeœci gwintownicy i jest sekwencyjnycm. Aby w³¹czyæ maszynê nale¿y
wcisn¹æ najpierw przycisk boczny w³¹cznika, a nastêpnie przycisk zasadniczy w³¹cznika. Silnik gwintownicy pracuje tak
d³ugo dopóki operator maszyny nie zwolni nacisku na przycisk uruchamiaj¹cy elektronarzêdzie. W górnej czêœci rêkojeœci na
korpusie gwintownicy znajduje siê prze³¹cznik zmiany kierunku obrotów. Przesuniêcie przycisku prze³¹cznika w przeciwne
skrajne po³o¿enie spowoduje zmianê kierunku obrotów g³owicy gwintuj¹cej (nacinanie gwintu/wycofanie g³owicy).

8. U¿ytkowanie gwintownicy elektrycznej
U¿ytkowanie mo¿na rozpocz¹æ po gruntownym zapoznaniu siê z ca³oœci¹ treœci Instrukcji Obs³ugi.
UWAGA:
W ci¹gu trzydziestu dni od zakupu nale¿y nasmarowaæ gwintownicê smarem typu £T4.
Aby nasmarowaæ gwintownicê nale¿y odkrêciæ i wyj¹æ wkrêt oznaczony na Fot 1 jako centralny punkt smarowania i za
pomoc¹ smarownicy wprowadziæ dozê smaru. Dokrêciæ ponownie uprzednio wykrêcony wkrêt.
Gwintownica po wyjêciu z opakowania nie wymaga ¿adnych czynnoœci monta¿owych oprócz osadzenia odpowiedniej
œrednicy g³owicy gwintuj¹cej oraz zamocowania rury przeznaczonej do gwintowania w imadle bêd¹cym integraln¹ czêœci¹
kompletacji maszyny.
Kolejnoœæ czynnoœci przygotowawczych i sposób nacinania gwintu przebiega w sposób nastêpuj¹cy:
1. Dobraæ odpowiedniej œrednicy g³owicê gwintuj¹c¹ w zale¿noœci od œrednicy rury przeznaczonej do nacinania gwintu.
Dobran¹ g³owicê z zakresu u¿ytkowego 1/2 cala; 3/4 cala; 1 cal lub 1-1/4 cala osadziæ w gnieŸdzie chwytowym g³owicy
maszyny, wsuwaj¹c do oporu a¿ zadzia³a zatrzask. G³owicê nale¿y wsun¹æ z prawej strony maszyny (zobacz foto z
opakowania lub foto 1 w instrukcji obs³ugi).
2. Wkrêciæ sworzeñ prowadz¹cy imad³a w otwór w imadle. Osadziæ na rurze imad³o w taki sposób by sworzeñ prowadz¹cy
imad³o trafia³ w otwór prowadz¹cy gwintownicy, a koniec rury przeznaczony do gwintowania nie wchodzi³ w kontakt z
no¿ami g³owicy gwintuj¹cej. Po ustawieniu zablokowaæ (zacisn¹æ) szczêki imad³a na rurze w sposób pewny i solidny.
3. Odcinek rury przeznaczony do gwintowania nale¿y nasmarowaæ olejem. W opakowaniu znajduje siê podrêczna olejarka.
Nape³niæ olejarkê olejem, mo¿e byæ tak¿e olej spo¿ywczy i nanieœæ niewielk¹ iloœæ oleju na koñcówkê rury w miejscu
nacinania gwintu.
4. Pod³¹czyæ maszynê do sieci zasilaj¹cej upewniwszy siê, ¿e napiêcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napiêciu
w sieci zasilaj¹cej.
5. Uruchomiæ gwintownicê wciskaj¹c przycisk boczny w³¹cznika a nastêpnie przycisk zasadniczy znajduj¹cy siê w rêkojeœci
maszyny. Sprawdziæ czy kierunek obrotów jest odpowiedni. W razie potrzeby zmieniæ kierunek obrotów g³owicy przesuwaj¹c
prze³¹cznik obrotów w skrajnie przeciwne po³o¿enie. Nie zmieniaæ kierunku obrotów podczas pracy. Zmiany obrotów mo¿na
dokonaæ jedynie po ca³kowitym zatrzymaniu siê silnika gwintownicy.
UWAGA !
Nie uruchamiaæ maszyny w momencie kontaktu g³owicy gwintuj¹cej z obrabianym materia³em.
6. Po osi¹gniêciu pe³nych obrotów wsun¹æ rurê w g³owicê ruchem p³ynnym, bez zbytniego nacisku. G³owica “z³apie” rurê i
zacznie nacinaæ gwint. Przy ma³ych œrednicach gwintu mo¿na dokonaæ gwintowania ca³oœci gwintu jednorazowym
przejœciem. Do funkcjonalnego wykonania gwintu wystarczy, by gwint by³ naciêty na d³ugoœci odpowiadaj¹cej wysokoœci
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no¿y. Nie ma potrzeby by d³ugoœæ naciêcia gwintu by³a d³u¿sza. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagalna d³ugoœæ
gwintu winna byæ d³u¿sza, nale¿y gwint wykonaæ w wiêcej ni¿ jednym przejœciu. Przy d³u¿szych gwintach mniejszych
œrednic nale¿y wykonaæ przejœcie na wysokoœæ no¿y, zatrzymaæ maszynê, usun¹æ wióry i nieznacznie wycofaæ zmieniaj¹c
kierunek obrotów. Ponownie zmieniæ obroty i naci¹æ na po³owê wysokoœci no¿y. Zatrzymaæ, usun¹æ wióry i wycofaæ
ca³kowicie. W razie potrzeby ponowiæ opisane czynnoœci, a¿ do uzyskania po¿¹danej d³ugoœci gwintu.
UWAGA: wycofanie g³owicy bez usuniêcia nagromadzonych wiórów mo¿e spowodowaæ uszkodzenie gwintu. Na ten fakt
nale¿y zwróciæ uwagê i zawsze oczyszczaæ (usuwaæ) nagromadzone wióry przed wycofaniem g³owicy gwintuj¹cej.
Przy wiêkszych œrednicach gwintu typu 1 cal lub szczególnie 1-1/4 cala zalecane jest wykonanie gwintu nie na
wysokoœæ no¿a lecz na 1/2 d³ugoœci, usuniêcie wiórów, lekkie wycofanie i ponowienie gwintowanie na 1/2 d³ugoœci no¿y.
Czynnoœæ powtarzaæ, a¿ do uzyskania po¿¹danej d³ugoœci gwintu. Aby nie uszkodziæ nitki gwintu, przy wiêkszych
œrednicach nale¿y relatywnie czêœciej usuwaæ wióry ni¿ przy wykonywaniu gwintów mniejszych œrednic.

9.Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe
Wszystkie czynnoœci obs³ugowe nale¿y wykonywaæ przy wyjêtej wtyczce z gniazdka
W ci¹gu trzydziestu dni od zakupu nale¿y nasmarowaæ gwintownicê. Wykrêciæ wkrêt pokazany na Fot 1 jako centralny
punkt smarowania i za pomoc¹ smarownicy wprowadziæ dozê smaru sta³ego typu £T4, po czym wkrêciæ wkrêt ponownie.
W zale¿noœci od czêstoœci u¿ytkowania gwintownicy, czynnoœæ t¹ powtarzaæ raz na kwarta³ lub pó³ roku.
Ka¿dorazowo przed uruchomieniem gwintownicy nale¿y sprawdziæ stan g³owic gwintuj¹cych i no¿y w nich osadzonych.
Ka¿dy ubytek, pêkniêcie, rysa itp dyskwalifikuje narzêdzie. Nale¿y zamontowaæ nowe postêpuj¹c w sposób opisany w
rozdziale Zamocowanie wymiana g³owicy i no¿y.
Okresowo nale¿y kontrolowaæ stan szczotek elektrografitowych. W przypadku stwierdzenia, ¿e s¹ krótsze ni¿ 5 mm
nale¿y je wymieniæ na nowe. Odkrêciæ zaœlepkê szczotek, wyj¹æ zu¿yt¹ szczotkê. Wsun¹æ now¹, sprawn¹ szczotkê i dokrêciæ
zaœlepkê gniazda szczotki. Z drug¹ szczotk¹ post¹piæ analogicznie.
Okresowo oczyszczaæ wloty powietrza ch³odz¹cego silnik. Czynnoœæ t¹ najlepiej wykonywaæ za pomoc¹ sprê¿onego
powietrza. Ka¿dorazowo po zakoñczeniu pracy oczyœciæ maszynê. Nie doprowadzaæ do nadmiernego zabrudzenia
gwintownicy.

10. Zamocowanie, wymiana g³owic gwintuj¹cych - wymiana no¿y
Uwaga !
Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z zamocowaniem i wymian¹ ostrzy nale¿y wykonywaæ przy wyjêtej wtyczce z gniazdka.
G³owice gwintuj¹ce elektrycznej gwintownicy do rur model DED7511 wystêpuj¹ w rozmiarach 1/2 cala; 3/4 cala; 1 cal
oraz 1-1/4 cala. Niezale¿nie od rozmiaru wymienionych gwintów, g³owice montowane s¹ w maszynie poprzez wsuniêcie od
prawej strony maszyny w uchwyt g³owicy maszyny (zob. Fot. 1 lub zdjêcie na opakowaniu). G³owicê nale¿y wsun¹æ do
oporu, a¿ zadzia³a zatrzask uchwytu g³owicy. Zamontowanie g³owicy po stronie lewej nie jest mo¿liwe - zatrzask uchwytu
g³owicy nie zadzia³a. Demonta¿ polega na wysuniêciu g³owicy z uchwytu.
Ka¿da g³owica, niezale¿nie od rozmiaru gwintu, który za jej pomoc¹ mo¿na wykonaæ posiada cztery ostrza nacinaj¹ce
gwint. Ka¿de z czterech ostrzy tego samego rozmiaru jest cechowane cyframi 1, 2, 3, 4. Ostrza winny byæ u³o¿one w
g³owicy w œciœle okreœlonej kolejnoœci tzn nr 1, 2, 3 i 4 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Wymiana ostrzy g³owicy gwintuj¹cej polega na odkrêceniu czterech œrub z ³bem gwiazdkowym mocuj¹cych pokrywê
g³owicy. Zsun¹æ pokrywê g³owicy. Po zdjêciu pokrywy g³owicy uzyskujemy dostêp do czterech no¿y osadzonych w
gniazdach. Wyj¹æ zu¿yte no¿e i osadziæ w gniazdach nowe sprawne ostrza, pamiêtaj¹c by no¿e ustawiæ cechowanymi
numerami w kolejnoœci 1, 2, 3, 4 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No¿e wsuwamy stron¹ sto¿kow¹ w g³¹b g³owicy,
a cechowanym numerem na zewn¹trz, pod pokrywê g³owicy. Po wymianie no¿y dokrêciæ pokrywê g³owicy czterema
œrubami.
UWAGA: No¿e w g³owicy wymieniaæ ca³ymi kompletami (cztery sztuki). Nawet w przypadku uszkodzenia lub zu¿ycia tylko
jednego no¿a nale¿y wymieniæ ca³y komplet czterech sztuk. No¿e nie nadaj¹ siê do ostrzenia.
Po wymianie no¿y w g³owicy nale¿y dokonaæ próbnego naciêcia gwintu na zbêdnym odcinku rury w celu u³o¿enia no¿y.

11. Zalecane zestawy no¿y
G³owice gwintuj¹ce bêd¹ce integraln¹ czêœci¹ kompletacji maszyny wyposa¿one s¹ w zestawy czterech no¿y. Zestawy
no¿y polecane przez DEDRA rozmiarami odpowiadaj¹ce g³owicom wystêpuj¹ w czterech rozmiarach:
1/2 cala, numer katalogowy DED75111
3/4 cala, numer katalogowy DED75112
1 cal, numer katalogowy DED75113
1-1/4 cala, numer katalogowy DED75114
Prosimy pamiêtaæ o œcis³ej kolejnoœci montowania no¿y w g³owicy zgodnie z opisem jak w pkt 10 instrukcji - wymiana no¿y.
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12. Samodzielne usuwanie usterek
PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWI¥ZANIE

Gwintownica nie dzia³a

le pod³¹czony kabel zasilaj¹cy
W gniazdku brak napiêcia
Zu¿yte szczotki elektrografitowe
Uszkodzony w³¹cznik

Wcisn¹æ wtyczkê, sprawdziæ kabel
Sprawdziæ bezpiecznik
Wymieniæ na nowe
Wymieniæ w³¹cznik na nowy

Silnik przegrzewa siê

Zbyt du¿y posuw
Zapchane otwory wentylacyjne
Zbyt d³ugotrwa³a eksploatacja
Têpe no¿e w g³owicy

Usun¹æ wióry, wycofaæ g³owicê
Oczyœciæ otwory
Przerwaæ pracê, ostudziæ maszynê
Wymieniæ na sprawne

Silnik rusza z trudem

Zatarte ³o¿yska zespo³u napêdowego
Brak smarowania g³owicy

Przekazaæ do naprawy
Nanieœæ smar przez punkt smarowania

Efektywnoœæ gwintowania ma³a

Têpe lub zu¿yte no¿e

Wymieniæ no¿e na sprawne

Jakoœæ gwintu nieodpowiednia

Têpe lub zu¿yte no¿e
Wymieniæ no¿e na sprawne
Nagromadzone wióry
Usun¹æ wióry, ponowiæ operacjê
Z³a kolejnoœæ osadzenia no¿y w g³owicy U³o¿yæ no¿e w prawid³owy sposób

13. Kompletacja elektronarzêdzia, uwagi koñcowe
1. Gwintownica elektryczna do rur
2. G³owica kpl 1/2 cala
3. G³owica kpl 3/4 cala.
5. G³owica kpl 1-1/4 cala 6. Imad³o do rur 7. Sworzeñ prowadz¹cy imad³a 8. Olejarka.

4. G³owica kpl 1 cal.
9. Kpl szczotek

Uwagi koñcowe:
Przy zamawianiu czêœci zamiennych prosimy podaæ numer seryjny elektronarzêdzia. Prosimy opisaæ uszkodzon¹
czêœæ.
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamowany
produkt prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu(sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ reklamowany
produkt),albo przes³aæ do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Adres w karcie gwarancyjnej. Prosimy uprzejmie do³¹czyæ
kartê gwarancyjn¹ wystawion¹ przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie traktowana jako pogwarancyjna.
Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do Serwisu
(koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).
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14. Schemat elektryczny

250 V

L

M
~

220V-240V~
50Hz

L
L; C filtr przeciwzak³óceniowy

C

1800 W
24000 obr/min
Na wyœjciu
25 obr/min

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul.3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779
e-mail info@dedra.com.pl.
e-mail serwis@dedra.com.pl.

Wszelkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie
Instrukcji Obs³ugi we fragmentach albo w ca³oœci bez zgody DEDRA-EXIM zabronione
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15. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich dokumentacji informuje, ¿e
niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami bytowymi.
Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega
na przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o
lokalizacji miejsc zbiórki zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych .
Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu
na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.
Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach
lokalnych.
U¿ytkownicy w krajach Unii Europejskiej
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaæ siê z
najbli¿szym punktem sprzeda¿y lub z dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji.
Pozbywanie siê odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹
Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia siê niniejszego produktu prosimy skontaktowaæ siê z lokalnymi w³adzami lub ze
sprzedawc¹ celem uzyskania informacji o prawid³owym sposobie postêpowania.
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16. Rysunek z³o¿eniowy
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16. Wykaz czêœci rysunku z³o¿eniowego
Nr. Na
rysunku
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nazwa czêœci
Zaœlepka gumowa
Wkrêt M 6 x 8
G³owica
Pierœcieñ sprê¿ysty
Ko³o œlimacznicy
Pierœcieñ plastikowy
Tuleja dociskowa
O-ring
Pierœcieñ osadczy
£o¿ysko 6900Z
Œlimak
Klin
Pó³pierœcieñ
£o¿ysko igie³kowe
£o¿ysko
Pierœcieñ osadczy
Ko³o zêbate
Pierœcieñ mocuj¹cy
Wkrêt L 43
Œruba M 5 x 12
Korpus przek³adni
Podk³adka p³aska 5
Podk³adka sprê¿ysta 5
Œruba M 5 x 20

Nr. Na
rysunku
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52

Nazwa czêœci
£o¿ysko 6001-RT
Wirnik
£o¿ysko 629Z
Tuleja gumowa ³o¿yska
Przek³adka plastikowa
Wkrêt L 60
Stojan
Obudowa silnika
Szczotkotrzymacz
Szczotka elektrografitowa
Zaœlepka szczotkotrzymacza
Tuleja plastikowa
Kondensator 0,47 ìF x 2
Rêkojeœæ - czêœæ lewa
Prze³¹cznik obrotów
W³¹cznik
Wkrêt L 28
Wk³adka rêkojeœci
Wkrêt L 18
Rêkojeœæ - czêœæ prawa
Przewód zasilaj¹cy
Uchwyt mocuj¹cy przewód
Wkrêt L 14
Odgiêtka przewodu
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DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

Karta Gwarancyjna

Pieczêæ sprzedawcy

Nr katalogowy: DED7511
Nazwa: Gwintownica elektryczna do rur
Numer seryjny:

PL .............................................

Data i podpis ................................................

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ
kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi
opisanymi w Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy gwarancji na okres 12 miesiêcy licz¹c od daty zakupu
uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania
gwarancji.
2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym
monta¿em, b³êdami wykonania.
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie ustalonym
przez strony.
5. Produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y na koszt w³asny kupuj¹cego. Warunkiem
rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie:
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowód zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,
6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów przek³adni
mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i czynnikami
zewnêtrznymi,
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, stosowania
niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieprawid³owego zabezpieczenia towaru na czas
transportu do punktu sprzeda¿y
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji:
bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzêdziowe,
akumulatory, koñcówki robocze elektronarzêdzi (pi³y tarczowe, wiert³a, frezy, no¿e, itp.).
8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y dok³adnie
zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w oryginalnym
opakowaniu.

Oœwiadczenie Nabywcy

Warunki gwarancji s¹ mi znane, co potwierdzam w³asnorêcznym podpisem:

.........................................
data i miejsce

...............................................
podpis kupuj¹cego
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Data zg³oszenia
do naprawy

Zakres naprawy , opis czynnoœci naprawczych

ADNOTACJE O D OKONA NYCH NAPRAWACH

Data wykonania
naprawy

DEDR A EXIM Sp. z o.o.
05-80 0 Pruszk ów u l. 3 M aja 8
tel: (+ 48 / 2 2) 73-83-777
fax: (+ 48 / 2 2) 73-83-779
http: / /www . dedra .pl
e-ma il: info@ dedra.pl

Podpis wykonuj¹cego
naprawê

