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Інформація 
про шум

Завжди використовуйте звукоізоля-
ційні навушники при рівні шуму 
понад 85 дБ(A).

Відповідності 
необхідним нормам

Ми заявляємо під нашу одноосібну відповідаль-
ність, що описаний у розділі "Технічні характерис-
тики пристрою" продукт відповідає усім відповід-
ним положенням Директив 2006/42/EC, включаючи 
їх зміни, а також наступним нормам: 
EN ISO 12100:2010�

Менеджер із Wu Cunzhen
сертифікації

Merit Link International AG
Stabio, Швейцарія, 28.08.2020

Загальні вказівки 
з техніки безпеки

УВАГА! Перед першим застосуванням 
вашого пристрою уважно прочитай-
те цю інструкцію й дотримуйтесь 
усіх рекомендацій та правил, викла-
дених в ній. 

Збережіть інструкцію для подальшого корис-
тування або для наступного власника.
Поряд з вказівками з техніки безпеки, що містять-
ся в даній інструкції, дотримуйтесь загальних по-
ложень законодавства з техніки безпеки та запо-
бігання нещасних випадків.
Попереджувальні та вказівні таблички, розміщені 
на пристрої, містять важливу інформацію, необ-
хідну для його безпечної експлуатації.

Рекомендації по електробезпеці

 • Підключення електроживлення виконується ви-
ключно кваліфікованим електриком відповідно до 
вимог IEC 60364-1.
 • Якщо вилка струмопровідного кабелю не підхо-

дить до використовуваної розетки, кваліфікова-
ний фахівець повинен відрізати цю вилку і заміни-
ти її на відповідну. Якщо оригінальна вилка мала 
вбудований запобіжник, вилка, яка використову-
ється в якості заміни, повинна мати запобіжник з 
тими ж характеристиками, що і оригінальна вил-
ка. Відрізану вилку слід ліквідувати, щоб уникнути 
ураження електричним струмом, і її забороняєть-
ся вставляти в будь-які розетки.
 • Рекомендується вмикати цей пристрій тільки 

в розетку, обладнану пристроєм захисного від-
ключення на 30 мА.
 • Цей продукт слід вмикати тільки в мережу 

змінного струму. Напруга має відповідати зазна-
ченій в заводській табличці.
 • Не торкайтеся штепсельної вилки і розетки 

мокрими руками.
 • Перед початком роботи з пристроєм перевір-

те струмопровідний кабель і штекер на пошко-
дження. Використання цього пристрою з пошко-

дженим мережевим з'єднувальним кабелем або 
вилкою категорично заборонено. Для проведення 
ремонтних операцій зверніться в службу сервіс-
ного обслуговування або до фахівця-електрика.
 • При використанні подовжувача його штекер, 

штепсельна розетка і струмопровідний кабель 
повинні мати герметичне виконання, повинні 
бути захищені від бризок і підходити для викорис-
тання на відкритому повітрі.
 • Слідкуйте за тим, щоб струмопровідний кабель 

і подовжувачі не були пошкоджені шляхом переїзду 
через них, здавлювання, розтягування і т.п. За-
хищайте струмопровідні кабелі від впливу спеки, 
нафтопродуктів, а також від пошкодження го-
стрими краями.
 • При проведенні будь-яких робіт з догляду та 

технічного обслуговування пристрій слід вимкну-
ти, а вилку струмопровідного кабелю - витягти 
з розетки.
 • Залишаючи пристрій без нагляду, завжди від-

ключайте його від мережі.
 • Невідповідні електричні подовжувачі можуть 

становити небезпеку. На відкритому повітрі 
можна використовувати тільки допущений для 
використання і відповідним чином маркований 
електричний подовжувач з достатнім поперечним 
перетином проводу:

 • довжина кабелю 1 - 10 м - перетин 1,5 мм2;
 • довжина кабелю 10 - 30 м - перетин 2,5 мм2;
 • довжина кабелю 30 - 50 м - перетин 4 мм2�

 • Завжди повністю розмотуйте струмопровід-
ний кабель, щоб уникнути виникнення пожежі вна-
слідок перегріву.

Правила безпеки при використанні

 • Використовуйте пристрій тільки відповідно 
до його призначення. Під час використання при-
строю враховуйте місцеві особливості і звертай-
те увагу на інших осіб, які перебувають поблизу.
 • Категорично заборонена експлуатація при-

строю дітьми. Не дозволяйте дітям гратися з 
пристроєм.
 • Користування пристроєм дозволяється тіль-

ки тим особам, які навчені роботі і поводженню з 
ним.
 • Забороняється використовувати пристрій осо-

бам (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, 
емоційними або розумовими здібностями, якщо 
вони не знаходяться під контролем або не про-
інструктовані про використання пристрою осо-
бою, відповідальною за їх безпеку.
 • При роботі пристроєм будьте уважні і добре 

обмірковуйте свої дії. Не використовуйте при-
стрій в разі якщо ви втомилися, або перебуваєте 
під впливом наркотиків, алкоголю або медикамен-
тів. Втрата уваги під час роботи може бути при-
чиною серйозних травм.
 • Не користуйтеся пристроєм під час грози або 

сильного дощу, особливо при наявності розрядів 
блискавки.
 • Під час роботи не накривайте пристрій, щоб 

забезпечити достатню вентиляцію і не допусти-
ти перегріву.
 • Перед виконанням будь-яких дій з пристроєм 

забезпечте його стійкість, щоб запобігти не-
щасним випадкам або пошкодженням в резуль-
таті перекидання. Категорично забороняється 
використовувати пристрій на висоті, наприклад, 
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встановивши його на риштування або драбину, 
або підвісивши його.
 • При використанні пристрою будьте обереж-

ні. Ніколи не направляйте струмінь стисненого 
повітря на людей або тварин. Використовуйте 
засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, 
респіратор, рукавички тощо).
 • Не використовуйте стиснене повітря для чи-

щення одягу. Не вдихайте стиснене повітря.
 • Не вносьте зміни в конструкцію, через які може 

бути перевищено максимально допустимий тиск. 
Забороняється перевищувати максимальний ро-
бочий тиск.
 • Ніколи не перевищуйте максимально допусти-

мий тиск для обладнання, яке буде підключатися 
до пристрою.
 • Не використовуйте пристрій при температурі 

нижче 5°С.
 • Переміщуйте пристрій тільки за транспорту-

вальні рукоятки. Ніколи не використовуйте пові-
тряний шланг для переміщення пристрою.
 • Не транспортуйте і не переміщуйте пристрій 

не скинувши попередньо тиск з ресивера.
 • Будьте обережні, під час роботи пристрою дея-

кі його частини сильно нагріваються.
 • Не використовуйте легкозаймисті або їдкі ре-

човини для чищення пристрою.
 • Слідкуйте за станом ресивера, при пошкоджен-

ні ресивера або виявленні витоку повітря, негайно 
вимкніть пристрій і скиньте тиск повітря в ре-
сивері.
 • Категорично забороняється використовувати 

пристрій з пошкодженим ресивером. Ремонт і по-
дальше використання ресивера не допускається - 
пошкоджений ресивер повинен бути замінений.
 • Перед виконанням обслуговування або ремонту, 

переконайтеся, що пристрій відключено від дже-
рела живлення.
 • Після кожного використання, необхідно скинути 

тиск повітря в ресивері і злити з нього конден-
сат.
 • Забороняється експлуатація пристрою з по-

шкодженими або демонтованими захисними при-
стосуваннями. Ні в якому разі не користуйтеся 
пристроєм, що не укомплектований належним 
чином або зазнав несанкціонованих змін.
 • Використання пристрою передбачає його три-

валу роботу без нагляду з боку користувача, тому 
необхідно переконатися, що пристрій встанов-
лено далеко від легкозаймистих речовин, і ніякі 
зовнішні чинники не перешкоджають його нор-
мальному охолодженню (мінімальна відстань від 
пристрою до будь-яких предметів або стін 50 см).
 • Увага: під час роботи пам'ятайте, що при-

стрій працює в циклі автоматичного вмикан-
ня / вимикання. В разі аварії в електромережі 
та переривання електроживлення пристрій 
автоматично вимикається, а потім авто-
матично вмикається після відновлення елек-
троживлення.
 • Забороняється використовувати пристрій в 

місцях з запиленою атмосферою, а також з ат-
мосферою, що містить вибухонебезпечні гази і 
випаровування агресивних речовин.
 • Пристрій призначений тільки для стиснення 

повітря, не використовуйте його в інших цілях.
 • Не використовуйте стиснене повітря, виро-

блене пристроєм, для медичних або фармацев-
тичних потреб.

 • Дані пристрою не придатні для наповнення ба-
лонів аквалангів.
 • Не торкайтеся працюючого пристрою мокрими 

руками.
 • Використання пристрою в різних цілях (наду-

вання, живлення пневмоінструментів і пристроїв, 
що використовують енергію стисненого повітря, 
фарбування, мийка та ін.) передбачає знання ко-
ристувачем правил техніки безпеки для кожного 
конкретного випадку.
 • Після закінчення роботи почекайте, поки при-

стрій охолоне, тільки після цього його можна на-
кривати або надягати на нього захисний чохол.

Інші небезпеки

 • Не використовуйте пристрій у вибухонебезпеч-
ному середовищі, наприклад, в присутності парів 
легкозаймистих рідин або газів, частинок горю-
чих речовин у вигляді пилу.
 • Не спрямовуйте струмінь стисненого повітря 

на поверхні, що містять речовини, шкідливі для 
здоров'я (наприклад, азбест).
 • При виборі місця для зберігання і транспорту-

вання враховуйте вагу пристрою (див. таблицю 
"Технічні характеристики пристрою"), щоб уник-
нути нещасних випадків або травм.

Обслуговування пристрою

 • Обслуговування Вашого пристрою має здійсню-
ватися кваліфікованими фахівцями з використан-
ням рекомендованих запасних частин. Це дає га-
рантію того, що безпека Вашого пристрою буде 
збережена.
 • Дотримуйтесь рекомендацій щодо заміни аксе-

суарів.

Залишкові ризики

 • Навіть якщо ви використовуєте пристрій у від-
повідності з усіма вимогами безпеки, потенційні 
ризики травм і пошкоджень все одно залишають-
ся. У зв'язку з особливостями конструкції цього 
пристрою можуть виникнути такі небезпеки:

 • небезпека отримання травм і матеріального 
збитку від предметів, відкинутих стисненим 
повітрям;
 • травм або матеріального збитку через не-

справні приладдя або раптового удару об при-
ховані предмети під час використання.

Символи, які використовуються
 в інструкції

В інструкції використовуються нижченаведені 
символи, запам'ятайте їх значення. Правильна ін-
терпретація символів допоможе використовува-
ти пристрій правильно і безпечно.

Символ Значення

Наклейка з серійним но-
мером:
K ... - модель;
XX - дата виробництва;
XXXXXXX - серійний но-
мер.
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Символ Значення

Ознайомтесь з усіма вка-
зівками з техніки безпеки 
та інструкціями.

Носіть захисні окуляри.

Носіть захисні навушники.

Носіть пилозахисну маску.

Відключайте прилад від 
мережі перед проведен-
ням монтажних і регулю-
вальних робіт.

Не працюйте під час дощу 
або в сніг.

Напрямок руху.

Напрямок обертання.

Заблоковано.

Розблоковано.

I Клас захисту.

Увага. Важлива інформа-
ція.

Знак, який засвідчує, що 
виріб відповідає основним 
вимогам директив ЄС та 
гармонізованим стандар-
там Європейського Со-
юзу.

Корисна інформація.

Не викидайте пристрій 
разом із побутовим сміт-
тям.

Призначення 
пристрою

Компресор призначений для забезпечення стисне-
ним повітрям різних пневмоінструментів, при-
строїв і пристосувань.
Дані моделі компресорів не потребують мастила, 
що полегшує їх експлуатацію, а одержуване стис-
нене повітря не містить домішок мастила.
Використання компресора дозволяє заощадити 
електроенергію, механізувати працю, а також 
підвищити швидкість виконання робіт.
Різні пневмоінструменти істотно розширюють 
спектр застосування компресора.

1 

Елементи 
пристрою

Кришка циліндра
2 Кришка повітряного фільтра
3 Двигун
4 Вентиляційні отвори
5 Блок захисту
6 Кнопка блоку захисту
7 Рукоятка для транспортування
8 Манометр ресивера
9 Реле тиску (пресостат)

10 Вмикач / вимикач
11 Трубопровід
12 Вихідний патрубок
13 Зворотній клапан
14 Запобіжний клапан
15 Розвантажувальний клапан
16 Гумова опора *
17 Кран для зливу конденсату
18 Ресивер
19 Колесо *
20 Гайка для встановлення гумової опори *
21 Шайба для встановлення гумової опори *
22 Болт для встановлення гумової опори *
23 Гвинт для встановлення колеса *
24 Гайка для встановлення колеса *
25 Шланг *
26 Хомут *
27 Штуцер *
28 Швидкознімний штуцер *
29 Швидкознімний адаптер *
30 Гвинт кришки циліндру
31 Гвинт кришки повітряного фільтра
32 Фільтрувальний елемент *
33 Корпус зворотного клапана
34 Клапан
35 Пружина
36 Гумове кільце
37 Різьбова заглушка

* Приналежності

Перераховані, а також зображені приналежнос-
ті, частково не входять у комплект поста-
чання.

Монтаж і регулювання 
елементів пристрою

Перед проведенням всіх процедур обов'язково 
вимкніть пристрій, витягніть струмоведу-
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чий кабель з розетки і скиньте тиск в ресиве-
рі 18 (відкрийте кран (крани) на вихідному па-
трубку (патрубках) 12).

Не затягуйте дуже сильно кріпильні 
елементи, щоб не пошкодити їх різь-
блення.

Монтаж / демонтаж / настройка дея-
ких елементів аналогічна для всіх мо-
делей пристроїв, в цьому випадку на 
пояснювальному малюнку конкретна 
модель не вказується.

Для кращого розуміння пояснюваль-
них малюнків деякі конструктивні 
елементи пристроїв на малюнках не 
показані.

Монтаж / демонтаж гумових опор (див. мал. 1)

 • Встановіть гумові опори 16 як показано на ма-
люнку 1.
 • Демонтаж робіть в зворотній послідовності.

Монтаж / демонтаж коліс (див. мал. 2)

[K13-30 OA-AL, K13-30 OA-CU, K26-50 OA-AL,
K26-50 OA-CU]

 • Встановіть колеса 19, як показано на малюн-
ках 2.
 • Демонтаж робіть в зворотній послідовності.

Підключення / відключення повітряного шлан-
га

Використання різьбових штуцерів (див. мал. 3)

 • Одягніть хомут 26 на кінець шланга 25 (див. 
мал. 3.1).
 • Встановіть штуцер 27�
 • Затягніть гвинт хомута 26�
 • При підключенні накрутіть штуцер 27 на вихід-

ний патрубок 12 (див. мал. 3.2).
 • При відключенні відкрутіть штуцер 27�

Використання швидкознімних штуцерів (див. 
мал. 4-5)

 • Одягніть хомут 26 на кінець шланга 25 (див. 
мал. 4.1).
 • Встановіть швидкознімний штуцер 28�
 • Затягніть гвинт хомута 26�
 • Встановіть швидкознімний адаптер 29 на ви-

хідний патрубок 12 (див. мал. 4.2).
 • При підключенні вставте (до клацання) швидко-

знімний штуцер 28 в швидкознімний адаптер 29 
(див. мал. 5.1).
 • При відключенні перемістіть втулку швидко-

знімного адаптера 29, як показано на мал. 5.2, і 
витягніть швидкознімний штуцер 28�

 •

Введення в експлуатацію 
пристрою

Переконайтеся в тому, що наявна напруга в ме-
режі відповідає даним, зазначеним на корпусі при-
строю.

 • Перевірте стан струмопровідного кабелю і по-
довжувача. У разі виявлення пошкоджень, необхід-
но замінити кабель.
 • Перевірте стан повітряного шланга, в разі ви-

явлення пошкоджень, необхідно замінити його.

Ввімкнення / вимкнення 
пристрою

Перед підключенням пристрою до електроме-
режі, переконайтеся, що вмикач / вимикач 10 
знаходиться в нижньому положенні ("OFF").

Включення:
Вмикач / вимикач 10 перемістіть вгору (див. 
мал. 6.1, 7.1).
Вимкнення:
Вмикач / вимикач 10 перемістіть вниз (див. 
мал. 6.2, 7.2).

Конструктивні особливості 
пристрою

Безмастильні повітряні компресори

Безмастильні компресори не потребують заміни 
масла, а ковзання поршня досягається за рахунок 
використання матеріалів з низьким коефіцієнтом 
тертя. Це полегшує їхнє використання, а отрима-
не стиснене повітря не містить мастильних до-
мішок. Також ці компресори легкі та дешевші, тому 
ідеально підходять для домашньої майстерні.

Автоматичне вмикання / вимикання

Після вмикання пристрій працює в циклічному ре-
жимі: реле тиску 9 підтримує постійну величи-
ну тиску в ресивері 18, вмикаючи або вимикаючи 
пристрій в залежності від споживання стиснено-
го повітря підключеними пневмоінструментами. 
При включенні пристрою повітря всмоктується 
через фільтр і нагнітається в ресивер 18 через 
трубопровід 11. При досягненні максимального 
значення тиску (величина цього параметра вста-
новлюється на заводі) спрацьовує реле тиску 9, і 
електродвигун відключається. Надлишок повітря 
з трубопроводу 11 і циліндра випускається через 
розвантажувальний клапан 15. Таким чином, в ци-
ліндрі і в трубопроводі 11 немає надлишкового тис-
ку - це знижує навантаження на електродвигун при 
наступному запуску пристрою. При падінні тиску 
всередині ресивера 18 до мінімального значення, 
електродвигун вмикається, і пристрій починає на-
гнітати повітря в ресивер 18, до тих пір, поки не 
досягне максимального значення. У такому режимі 
пристрій працює до тих пір, поки вмикач / вими-
кач 10 знаходиться у верхньому положенні ("ON").
Якщо при досягненні максимального тиску при-
стрій не відключається автоматично, то над-
лишковий тиск скидається через запобіжний 
клапан 14. В цьому випадку необхідно негайно 
звернутися до спеціальної ремонтної майстер-
ні DWT�

Температурний захист

Температурний захист запобігає пошкодженню 
пристрою, відключаючи його при надмірних на-
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вантаженнях і перегріві. Наприклад, при викорис-
танні пневмоінструментів, споживання повітря 
яких перевищує продуктивність пристрою, при 
засміченому фільтруючому елементі 32 і т.п. Це 
охороняє електродвигун від перевантаження. 
При спрацьовуванні температурного захисту 
кнопка 6 відскакує, і пристрій вимикається. У 
цьому випадку відключіть пристрій від мережі, 
усуньте причину спрацьовування захисту, дайте 
пристрою охолонути, натисніть і відпустіть 
кнопку 6, увімкніть пристрій (як описано вище) і 
продовжуйте роботу.

Алюмінієва обмотка двигуна

[K13-15 OA-AL, K13-30 OA-AL, K26-50 OA-AL]

Ці моделі компресорів мають малу вагу і нижчу 
ціну завдяки алюмінієвій обмотці двигуна.

Мідна обмотка двигуна

[K13-15 OA-CU, K13-30 OA-CU, K26-50 OA-CU]

Ці моделі компресорів більш надійні і менше нагрі-
ваються під час роботи завдяки мідній обмотці 
двигуна.

Рекомендації 
при роботі пристроєм

Перед початком роботи

 • Рекомендується встановлювати пристрій на 
рівній горизонтальній поверхні, це знижує ризик 
перекидання пристрою під час роботи. Однак до-
зволяється встановлювати пристрій на похилих 
поверхнях, це ніяк не впливає на його продуктив-
ність (але спочатку ви повинні переконатися, що 
пристрій не перевернеться під час роботи).
 • Підключіть до пристрою пневмоінструменти.
 • Підключіть пристрій до мережі.
 • Відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку 

(патрубках) 12�
 • При проведенні робіт пов'язаних з розпиленням 

рідин упевніться, що на пристрій не потрапля-
ють краплі рідини.
 • Якщо при роботі виникла необхідність пере-

містити пристрій, відключіть його від мережі 
і скиньте тиск з ресивера 18, після чого робіть 
транспортування.
 • При виникненні сторонніх звуків, або сильних ві-

брацій з боку пристрою, негайно вимкніть його і 
зверніться до сервісного центру DWT�

Загальні рекомендації

 • Увімкніть пристрій.
 • Не перевантажуйте пристрій. Режим роботи 

пристрою повторно-короткочасний з триваліс-
тю включення до 55%, при тривалості одного 
циклу 6-10 хв. Допускається безперервна робота 
пристрою протягом 15 хвилин, але не частіше 
одного разу протягом 1.5 годин.

Після закінчення роботи

 • Вимкніть пристрій.
 • Вимкніть пристрій від мережі.

 • Закрийте кран (крани) на вихідному патрубку 
(патрубках) 12�
 • Від'єднайте від пристрою пневмоінструменти.
 • Відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку 

(патрубках) 12, щоб скинути тиск в ресивері 18�
 • Злийте конденсат з ресивера 18, як описано 

нижче.
 • Закрийте кран (крани) на вихідному патрубку 

(патрубках) 12�

Обслуговування / профілактика 
пристрою

Перед проведенням всіх процедур обов'язково 
вимкніть пристрій, витягніть струмоведу-
чий кабель з розетки і скиньте тиск в ресиве-
рі 18 (відкрийте кран (крани) на вихідному па-
трубку (патрубках) 12).

Чищення апарата

Необхідно періодично очищувати зовнішню по-
верхню пристрою м'якою щіткою і ганчіркою, а 
також обдувати деталі пристрою стисненим 
повітрям. Не використовуйте для очистки при-
строю їдкі речовини і розчинники.

Злив конденсату (див. мал. 8)

Після кожного використання або в кінці робочого 
дня завжди зливайте конденсат з ресивера 18. Це 
запобігає появі корозії всередині ресивера 18�

 • Встановіть пристрій на рівну горизонтальну 
поверхню.
 • Відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку 

(патрубках) 12 (див. мал. 8.1).
 • Підставте під золотник 17 ємність, в яку буде 

зливатися конденсат.
 • Відкрийте кран 17 і нахиліть пристрій таким 

чином, щоб кран 17 опинився в нижній точці, це до-
зволить повністю злити конденсат із ресиверу 18 
(див. мал. 8.2). Дочекайтеся повного зливу конден-
сату (з крану 17 перестане капати вода).
 • Закрийте кран 17, як зображено на малюнку 8.3.
 • Закрийте кран (крани) на вихідному патрубку 

(патрубках) 12�

Чистка повітряного фільтра (див. мал. 9-11)

Регулярно оглядайте фільтруючий елемент 32 
повітряного фільтра (його забруднення залежить 
від стану навколишнього середовища). Проводь-
те очистку (або заміну) фільтруючого елемента 
в міру забруднення, але не рідше ніж, через 100 
годин використання пристрою. Забруднене пові-
тряний фільтр знижує ККД і сприяє більшому зно-
су пристрою.

 • Встановіть пристрій на рівну горизонтальну 
поверхню.
 • Викрутіть гвинти 30 і зніміть кришки 1 (див.  

мал. 9).
 • Викрутіть гвинти 31 і зніміть кришку повітря-

ного фільтра 2 (див. мал. 10).
 • Вийміть фільтруючі елементи 32�
 • Вимийте фільтруючі елементи 32 у воді з ми-

лом і ретельно висушіть. Увага: не використо-
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вуйте для промивання фільтруючих елемен-
тів 32 бензин, розчинники або їдкі речовини.
 • Якщо забруднення фільтруючих елементів 32 

занадто сильні, і їх неможливо очистити - замі-
ніть їх. Категорично забороняється викорис-
товувати пристрій без повітряного фільтра.
 • Поверніть на місце фільтруючі елементи 32�
 • Встановіть кришку повітряного фільтра 2 і 

вкрутіть гвинти 31 (див. мал. 10).
 • Встановіть кришки 1 і вкрутіть гвинти 30 (див. 

мал. 9).

Чистка зворотного клапана (див. мал. 12)

 • Викрутіть різьбову заглушку 37 (див. мал. 12).
 • Вийміть гумове кільце 36, пружину 35 і кла-

пан 34 з корпусу 33�
 • Перевірте клапан 34 на наявність пошкоджень 

(якщо клапан 34 пошкоджений, його необхідно за-
мінити). Очистіть всі елементи м'якою щіткою і 
встановіть назад. Дотримуйтесь послідовності 
встановлення деталей і не перевертайте кла-
пан 34�
 • Вкрутіть різьбову заглушку 37�

Перевірка стану ресивера

Регулярно оглядайте ресивер 18 на наявність по-
шкоджень або слідів корозії. У разі пошкодження 
ресивера 18, забороняється проводити самостій-
ний ремонт (механічний, або методом зварюван-
ня). Пошкоджений ресивер 18, повинен замінятися 
цілком, в спеціальній ремонтній майстерні DWT�

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслу-
говування вашого продукту Ви можете отри-

мати в сервісних центрах. Інформацію про сер-
вісні центри, схеми запчастин та інформацію 
по запчастинах Ви можете знайти за адресою: 
www.dwt-pt.com�

 •

Транспортування 
пристрою

Переміщуйте пристрій тільки за рукоятку 7 
або переміщуйте його, підтримуючи знизу. Забо-
роняється переміщати пристрій за інші частини 
(підтягувати його за шланги або струмоведучий 
кабель і т. ін.).
 • Не транспортуйте і не рухайте пристрій не 

скинувши попередньо тиск з ресивера 18�
 • Не допускайте падіння упаковки, а також будь-

якого механічного впливу на неї транспортуванні.
 • При завантаженні / розвантаженні не викорис-

товуйте навантажувальну техніку що працює за 
принципом затиску упаковки.

Захист навколишнього 
середовища

Переробка сировини замість утиліза-
ції відходів.

Пристрій, додаткове приладдя і упаковку 
слід екологічно чисто утилізувати. При-

стрій, додаткове приладдя і упаковку слід еколо-
гічно чисто утилізувати.
В інтересах чистосортної рециркуляції відходів 
деталі із синтетичних матеріалів відповідно по-
значені.
Дійсний посібник з експлуатації надрукований на 
папері, виготовленої з вторсировини без засто-
сування хлору.

Обмовляється можливість внесення змін.




