
Použití nabíječky 
 
Bateriový modul dobíjejte jen za použití originální nabíječky. 
 
Dobíjení horkého bateriového modulu  
●  Pokud používáte akumulátorový lis nepřetržitě, bateriový modul se zahřeje. V takovém  
    případě nechte modul před nabíjením 30 minut vychladnout. 
 
●  Pokud je bateriový modul vybitý a horký, zelená kontrolka na nabíječce svítí nepřetržitě.  
    Zelená kontrolka indikuje pomalé dobíjení, nutné k pozvolnému dobití bateriového modulu   
    a k dosažení úplného nabití. 
 

Dobíjení normálního bateriového modulu 
 
●  Umístěte bateriový modul do nabíječky. 
 
●  Zatlačte modul dolů, abyste se ujistili, že se modul správně spojil s kontakty nabíječky. 
 
●  Za normálního provozu svítí žlutá a zelená kontrolka nabíječky. To znamená, že nabíječka je 
    v kontrolním režimu a přepne se do rychlého nabíjení během 5 minut. Pokud je nabíječka  
    v rychlém nabíjecím režimu, svítí červená kontrolka. 
 
●  Pokud po uplynutí 15 minut stále svítí žlutá a zelená kontrolka, vyjměte bateriový modul, 
    vyčkejte 1 minutu a znovu jej vložte do nabíječky. Jestliže žlutá a zelená kontrolka znovu svítí  
    dalších 15 minut, bateriový modul je poškozen nebo zničen a nelze jej dobít. 
 
●  Když je bateriový modul nabitý na plnou kapacitu, zhasne červená a rozsvítí se zelená  
    kontrolka. 
 
●  Při normálním použití stačí 1 hodina dobíjení k úplnému nabití bateriového modulu. Při 
    úplném vybití modulu je nutno jej dobíjet nejméně 1 až 11/2 hodiny k dosažení opětovného  
    plného nabití. 
 
●  Bateriový modul se během nabíjení lehce zahřívá. To je normální a neznamená to žádný  
    problém. 
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Akumulátorový mazací lis ALEMITE 

 
Popis 
 
Tento typ mazacího lisu je určen k dávkování plastických maziv do NLGI 2 pro všeobecné 
použití. Spolu s  0,91 m dlouhou vysokotlakou hadicí, odolnou mazací koncovkou, 
rychlonabíječkou baterií (nabíjecí doba 1 hodina) a bateriovým modulem je zkompletován 
v praktickém plastovém kufříku. 
Mazací lis používá 12V motor s třístupňovou redukcí převodu. Klikový a třmenový 
mechanismus řídí pístové čerpadlo. Motor je poháněn 12 V/1500 mAh dobíjecím bateriovým 
modulem.  
Mazací lis je možno plnit dvěma způsoby: kartuší, nasáním maziva ručně ze sudu. 
 
Specifikace 
 

Max prac.tlak 
Průtok při 

1000 psi (69 
Bar) 

Výdejní kapacita 
při plně nabité 

baterii při 1000 psi 
(69 Bar) 

Kapacita válce pro 
mazivo (g) 

 
Hadice 

 
jmenovitý tlak   délka 

Váha 
(prázdný lis) 

psi Bar g.min-1 kg 
ze 

sudu 
kartuš psi Bar m kg 

6500 448 149 2,5 454 400 8000 552 0,91 3,1 

 
Hladina akustického tlaku: 65,6 dB(A) 
Hladina akustického výkonu: 76,6 dB(A) 
Vážená efektivní hodnota zrychlení: 0,5 m.s-2 

 
 
Upozornění 
 
Před použitím mazacího lisu si pečlivě pročtěte návod k použití. Při nerespektování návodu hrozí 
možnost zranění! 
  
1. Akumulátorový mazací lis je schopen vyvinout vysoký tlak až 6500 psi (448 Barů). Případné 
    poškození  součástek může způsobit vystříknutí maziva na pokožku, do očí, případně může 
   způsobit různá zranění. V takovém  případě ihned vyhledejte lékařskou pomoc.  Nepracujte 
   bez osobních ochranných prostředků, rukavic a brýlí. Držte tlakovou hadici pouze za  
   ochrannou pružinu. Nepoužívejte poškozenou hadici. Před použitím tlakovou hadici vždy 
   zkontrolujte. Používejte pouze  originální tlakovou hadici ALEMITE 339811. 
2. Nepoužívejte mazací lis ve výbušném prostředí, jako např. v přítomnosti hořlavých kapalin, 
    plynů nebo prachu.  Elektromotor může být zdrojem jiskření a hrozí nebezpečí zapálení par  
    nebo prachu. 
3. Mazací lis používá maziva, která mohou být hořlavá nebo při náhodném požití jedovatá. 
    Nepoužívejte mazací lis v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení. Před použitím  
    mazacího lisu si pečlivě pročtěte všechna  upozornění na obalech maziv. 
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4. Při práci s mazacím lisem zaujměte stabilní polohu. 
5. Používejte chrániče sluchu ke snížení rizika jeho poškození. 
6. Chraňte před dětmi. Nenechte nepovolané osoby manipulovat s mazacím lisem. 
7. Vždy před výměnou příslušenství nebo před uložením odpojte baterii od mazacího lisu. 
8. Akumulátorový mazací lis je vyroben s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy. Lis 
    mohou opravovat pouze kvalifikované osoby, které musí používat pouze originální náhradní  
    díly. 
 
 
Plnění a příprava lisu 
 
Při obsluze lisu se orientujte podle obr. č. 2 (Figure 2). 
 
 
Plnění kartuší 
 

1. Odšroubujte zásobník maziva (35) od mazacího lisu. 
2. Vytáhněte táhlo zásobníku do krajní polohy až po drážku a zajistěte jej zasunutím do 

zářezu na víku zásobníku. 
3. Odstraňte plastové víko z kartuše. 
4. Před prvním použitím mazacího lisu naneste tenký film maziva na vnitřní stěny lisu. 
5. Vložte kartuši s mazivem dnem vzhůru do zásobníku. Tahem za očko na uzávěru 

kartuše jej odstraňte. 
6. Našroubujte zásobník zpět do mazacího lisu. 
7. Vysuňte táhlo zásobníku ze zajišťovací polohy na víku zásobníku. Zasuňte táhlo do 

zásobníku. 
 
Plnění z nádoby s mazivem 
 

1. Odšroubujte zásobník maziva (35) od mazacího lisu. 
2. Spodní část zásobníku ponořte pod hladinu maziva v nádobě.  Pomalým tahem za táhlo 

směrem ven ze zásobníku nasávejte mazivo dokud se neobjeví drážka na táhle 
3. Zasunutím drážky do zářezu ve víku táhlo zajistěte. 
4. Našroubujte zásobník zpět do mazacího lisu. 
5. Vysuňte táhlo zásobníku ze zajišťovací polohy na víku zásobníku. Zasuňte táhlo do 

zásobníku. 
 
 
Bateriový modul a nabíječka baterií 
 
Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní a pracovní instrukce k bateriovému 
modulu č.339804 a nabíječce baterií č. 339803. 
 
Upozornění 
 
●  Před použitím nabíječky si pečlivě pročtěte všechny instrukce a označení na nabíječce (54)  
    a bateriovém modulu (36). 
 
 

● Pokud to není vysloveně nutné, nepoužívejte elektrickou prodlužovací šňůru. Použití nevhodné  
    prodlužovací šňůry může způsobit nebezpečí ohně a elektrického šoku. Ujistěte se, že kolíky 
   zástrčky prodlužovací šňůry jsou stejné velikosti a profilu jako zásuvka na nabíječce. 
   Zkontrolujte, že prodlužovací šňůra je správně zapojena a není poškozená. 
 
●  Bateriový modul nevhazujte do ohně, ani v případě, že je částečně poškozen nebo úplně  
   zničen. Bateriový modul může v ohni explodovat. 
 
●  Nedotýkejte se kontaktů bateriového modulu kovovými předměty ani částmi těla, hrozí krátké 
    spojení. Chraňte před dětmi. Nedodržení těchto pravidel může způsobit oheň nebo různá 
   zranění. 
 
●  Nesprávné použití bateriového modulu v extrémních podmínkách nebo při vysoké teplotě  
   může způsobit jeho vytečení. Jestliže tekutina zasáhne pokožku, ihned omyjte zasažené místo  
   mýdlem a vodou, potom octem nebo citrónovou šťávou.  Pokud tekutina zasáhne oči, vymyjte  
   je bórovou vodou a ihned vyhledejte lékaře. 
 
 
Bezpečnostní pravidla 
 
●  Nevystavujte nabíječku dešti, sněhu nebo mrazu. 
 
●  Ke snížení rizika zničení zástrčky a šňůry, odpojujte šňůru vždy tahem za zástrčku, nikoli za 
    šňůru. 
 
●  Přesvědčte se, že je šňůra umístěna tak, aby nebylo nutné ji překračovat, nebylo možno na ni 
    stoupnout nebo ji jinak vystavovat nebezpečí poškození nebo zničení. 
 
●  Nabíječku s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nepoužívejte. Poškozenou součást ihned  
    vyměňte. 
 
●  Nepoužívejte nabíječku pokud utrpěla náraz, pád, nebo je jakkoli jinak poškozena nebo  
    zničena. 
 
●  Nedobíjejte bateriový modul pokud je teplota nižší než 10 °C, nebo vyšší než 35 °C. 
 
●  Nabíječka je zkonstruována tak, aby používala standardní napětí v elektrické síti (230 V,  
   50 Hz). Nezkoušejte ji použít při jiném napětí. 
 
●  Nepřetržité dobíjení může způsobit přehřátí nabíječky.  Pokud potřebujete bateriový modul  
    dobíjet nepřetržitě, počkejte 15 minut, aby nabíječka mohla vychladnout. 
 
●  Nestrkejte cizí předměty do otvorů bateriového modulu nebo nabíječky. 
 
●  Neskladujte akumulátorový mazací lis s nainstalovaným bateriovým modulem v místech, kde  
    teplota může dosáhnout nebo překročit 40 °C. 
 
●  Nepokoušejte se baterii zkratovat. 
 
●  Nevybíjejte bateriový modul jinak než běžným provozem. Další nucené vybíjení (např. 
    zajištěním spouště gumovou páskou apod.) může způsobit hluboké vybití a v důsledku toho 
    může dojít ke změně polarity článku a vyřazení bateriového modulu z provozu. 
 
●  Neumisťujte nabíječku na místa s extrémním chladem nebo vysokou teplotou. Nabíječka 
    pracuje nejlépe při běžné pokojové teplotě. 
 
●  Bateriový modul obsahuje dobíjecí NiCd baterie. Tyto baterie musí být recyklovány nebo  
    řádně uloženy. Vypotřebovaný bateriový modul zlikvidujte předepsaným způsobem. 
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