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Značky obsažené v textu: 

 

Výstraha! 

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu. 

 

Varování! 

Tento symbol varuje před nebezpečím škod na majetku a poškozením životního 
prostředí. 

 Výzva k provedení úkonu 
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1 Upozornění k bezpečnosti 
 

1.1 Vymezení účelu použití 
 

Použitelná pro všechny potrubní spoje o průměru 20 - 50 mm průměru potrubí. Přístroj smí být 
používán pouze pro uvedené určení v souladu s vymezeným účelem. Jiná použití jsou 
nepřípustná! 

 

1.2 Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí 
 

 

VAROVÁNÍ! Přečtete si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, popisy 
ilustrací a technické údaje, jimiž je opatřeno hnací nářadí. 

 
 

1.3 Bezpečnostní pokyny 
 

Přístroj smí být provozován pouze s obsluhou kvalifikovaných odborných pracovníků! 

Při použití hnacího nářadí, které je napájeno z elektrické sítě, musí být před uvedením čističky 
potrubí do provozu provedena kontrola elektrické instalace na pracovišti. 

Používejte pouze vhodné elektrické hnací nářadí s elektronickou regulací otáček, jaké je 
uvedeno v části s technickými údaji. 

Nikdy nepoužívejte aretační knoflík vypínače elektrického hnacího nářadí! 

Mějte na paměti existenci reakčního momentu elektrického hnacího nářadí působícího na buben 
se spirálou a pracujte vždy pouze oběma rukama. Čističku potrubí při práci pevně přidržujte za 
rukojeť hnacího nářadí a za její vlastní ovládací rukojeť! 

Používejte nízké rozběhové otáčky elektrického hnacího nářadí! 

Je-li k dipozici funkce nastavení točivého momentu elektrického hnacího nářadí, nastavujte 
nízký momentový stupeň! 

Nedotýkejte se otáčející se spirály! 

Spirálu nikdy nenechávejte rotovat mimo trubku! 

Dbejte na dodržování správné vzdálenosti mezi čističkou a vstupním otvorem potrubí! Tato 
vzdálenost nesmí být větší než 20 cm. 

V případě potřeby používejte kamerový systém k rozpoznání příčiny vzniku ucpání v potrubí. 
 

1.4 Zbytková rizika 

I při dodržování všech  bezpečnostních pokynů existují např. následující zbytková rizika: Spirála 
se může zkřížit (v případě příliš velkých pracovních oblouků tvořit smyčku), přičemž hrozí nebe-
zpečí sevření. Napnutá spirála se může vymrštit z trubky - nebezpečí  zranění! 

 

2 Technické údaje 

Požadavky na elektrické hnací nářadí ...............Rozevření sklíčidla pro vrták 13 mm  

Točivý moment min. 30 Nm (plynulý rozběh) 

Max. přípustné otáčky ..........................................................600 min
-1
, pravý chod 

Průměr spirály .........................................................Ø 8 mm 

Max. délka spirály ....................................................7,5 m 

Hmotnost (při použití spirály o délce 7,5 m) .......asi 3,9kg 

Hladina akustického tlaku (LpA) ................................71 dB (A) ¦ KpA 3 dB (A) 

Hladina akustického výkonu (LWA) ................................82 dB (A) ¦ KWA 3 dB (A) 
 

Hladina hluku při práci může přesáhnout 85 dB (A). Je nutno nosit ochranu sluchu! 

Naměřené hodnoty zjištěny v souladu s EN 62841-1. 

Celková hodnota vibrací ..........................................................≤ 2,5 m/s
2 
¦ K= 1,5m/s

2
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Celkové hodnoty vibrací, které jsou uvedeny v těchto pokynech, jakož i udávané hodnoty emisí 
hluku byly změřeny za použití normovaného měřicího postupu a jsou použitelné ke vzájemnému 
porovnávání jednotlivých typů elektrického nářadí. Mohou se používat také k předběžnému 
odhadování míry zatížení. 

 
 

 

 

 

 

Skutečné hodnoty vibrací a emisí hluku se mohou během používání elektrického 
nářadí odchylovat od udávaných hodnot, a to v závislosti na způsobu, jakým se 
elektrické nářadí používá, a zejména na druhu opracovávaného obrobku. 

Stanovte dodatečná bezpečností opatření k ochraně obsluhy, která budou vycházet z 
odhadu zatěžování vibracemi za skutečných podmínek používání (přitom je nutno 
zohlednit všechny části provozního cyklu, například doby, během kterých je elektrické 
nářadí vypnuto, a doby, během kterých je toto nářadí sice zapnuto, avšak běží bez 
zatížení). 

 
 

3 Funkce zařízení 

3.1 Přehled (A) 

1 Pouzdro spirály 4 Vysílač tlaku 

2 Upínací šestihran s funkcí volnoběhu 5 Spirála 

3 Ovládací rukojeť   
 

3.2 Uvedení do provozu 

� Před montáží si přečtěte návod k obsluze zvoleného elektrického hnacího nářadí. 

 

Hnací nářadí musí být odpojeno od přívodu elektrického proudu! Montáž je 
přípustná pouze za stavu, kdy hnací nářadí není pod proudem! 

� Upněte šestihran do sklíčidla pro vrták a sklíčidlo pevně utáhněte. 

 

Během provozu se může upínací sklíčidlo uvolnit působením vibrací. Proto je upínací 
sklíčidlo třeba pravidelně dotahovat. 

� Je-li k dipozici funkce nastavení točivého momentu a otáček elektrického hnacího nářadí 
nastavujte nízký stupeň momentu i otáček. 

� Na hnacím nářadí musí být nastaven pravý chod. 

� Utáhněte snímač tlaku (4) do polohy, ve které tento začne prokluzovat. Vestavěná 
prokluzovací spojka zabraňuje příliš silnému utažení.  

� Za účelem uvolnění snímače tlaku (4) je tento třeba současně zatlačit dolů a otočit doleva. 

3.3 Obsluha (B) 

 

Při rozběhu vzniká vysoký rozběhový moment! Hnací nářadí spouštějte opatrně, tedy 
s nízkými rozběhovými otáčkami, které pak podle potřeby zvyšujte! 

 

Zavedení spirály do trubky: 
� Pomocí ovládací rukojeti (3) nastavte chod vpřed (rukojeť přitlačujte ve směru k zásobníku 

(1) se spirálou). Prostřednictvím ovládací rukojeti lze plynule regulovat posuv spirály 
(dopředu, neutrální poloha a dozadu). 

 
Mezi čisticím přístrojem a otvorem v potrubí musí být odstup cca 20 cm. 

 

� Ovládací rukojeť (3) čističky pevně přidržujte jednou rukou. Druhou rukou pomalu uvádějte 
do chodu hnací nářadí, počínaje pravým chodem. 

 

Spirála má být do ucpání zavrtána a nikoli zalisována. Spirála se při příliš vysokém 
zatížení může převrátit! 

 

� Počet otáček zvyšujte podle obtížnosti čištění. 

 
Pozor! Nesmějí se překračovat max. přípustné otáčky činící 600 min

-1
! 
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Odstranění ucpání potrubí: 
� Spirálu (5) zaveďte pomocí posuvu do trubky, která má být čištěna, až narazíte na odpor 

(ucpání). 

� Pokud je citelný protitlak (ucpání), nastavte ovládací rukojeť (3) do neutrální polohy (spirála 
se otáčí na místě), až bude protitlak odbourán. 

� Ovládací rukojeť (3) nastavte na chod vpřed, až bude opět cítit protitlak (ucpání) a pak ji 
znovu vypojte. 

Tento postup opakujte tak dlouho, až bude ucpání odstraněno. 

Vyvedení spirály zpět z trubky: 
� Po odstranění ucpání přestavte, při zachování nastaveného pravého chodu hnacího nářadí, 

ovládací rukojeť (3) do polohy odpovídající zpětnému chodu, aby se spirála (5) zatáhla zpět 
do zásobníku (1). 

 

Dbejte na to, aby se spirála bez velké námahy vrátila zpět. Pokud by její návrat postupoval 
jen těžce, pak zasuňte spirálu kousek zpět do trubky. Spirálu nevytahujte zpět násilím! 

 

Důležité! Spirála nesmí nikdy být zcela vytažena zpět do bubnu. Asi 10 - 15 cm spirály 
zůstává mimo! 

 
 

4 Péče a údržba 
 

 

Pozor! Před zahájením provádění jakýchkoli prací souvisejících s údržbou a ošetřováním 
čističky odpojte hnací nářadí a vyjměte z něho akumulátor, popř. vytáhněte jeho síťovou 
zástrčku ze zásuvky! 

Vlhkost a špínu ze spojování trubek je ze spirály třeba účelně odstranit ještě před zasunutím 
zpět do pouzdra spirály. Pokud to není možné, měla by spirála být v pravidelných intervalech 
úplně vytažena z pouzdra, vyčištěna a zakonzervována přípravkem ROWONAL. 

 

Pozor! Před otevřením zásobníku obsahujícího spirálu je nutno provést úplné vytažení 
spirály. Nebezpečí poranění! 

Nové spirály musejí být předtím, než budou zavedeny do pouzdra, na horním konci spirály za-
lomeny na délku cca 10 cm. 

 

Pozor! Při čištění dílů z umělé hmoty nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsa-hující 
rozpouštědla. 

 
 

5 Příslušenství 

Název příslušenství Číslo dílu ROTHENBERGER 

Spirála, 8 mm x 7,5 m se mace hlava 72412 

Spirála, 8 mm x 7,5 m, mace hlava + jádro 72413 

Spirála, 8 mm se spojování + jádro 72425 

Nářadí, 8 mm 72942 

čepel vrtačka, 8 mm 72764 

Křížová čepel vrtačka, ozubený, 8 mm 72765 

Míč end nosu mlýny, 8 mm 72766 

Ochranná trubka 72542 
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6 Zákaznické služby 

K dispozici je síť servisních středisek společnosti ROTHENBERGER, která vám poskytnou 
potřebnou pomoc a jejichž prostřednictvím jsou rovněž dodávány náhradní díly a zajišťovány 
servisní zásahy (viz seznam v katalogu nebo na webových stránkách). 

Příslušenství a náhradní díly můžete objednávat prostřednictvím svého specializovaného 
prodejce nebo RoService+ online služeb: 

Telefon: + 49 (0) 61 95 / 800 – 8200 
Fax: + 49 (0) 61 95 / 800 – 7491 
Email: service@rothenberger.com 
www.rothenberger.com 

 

7 Likvidace 

Části tohoto zařízení představují zhodnotitelný materiál a mohou být předány k recyklaci. K 
tomuto účelu jsou k dispozici schválené a certifikované recyklační závody. K tomu, aby jste 
mohli provést ekologicky přijatelnou likvidaci částí, které nelze zhodnotit (např. elektronický 
šrot), je nutné provést konzultaci s Vaším úřadem, který je kompetentní pro likvidaci odpadů.  

Opotřebované výměnné akumulátory neodhazujte do ohně ani do domácího odpadu. Váš 
odborný prodejce vám nabídne ekologicky šetrnou likvidaci starých akumulátorů. 

Pouze pro země EU: 

 

Neodhazujte elektrické nástroje do odpadu! Podle Evropské směrnice 2012/19/EU o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a podle jejího převedení 
do národního práva musejí být opotřebené elektronástroje sbírány odděleně a ode 
vzdány do ekologicky šetrného zpracování. 

 

 
 


