
Návod k použití RILLFIT® six 

 

1. Rillfit six se používá především pro prořezávání vzorku běhounu pneumatik. 

2. Rillfit six smí být napájen jen střídavým napětím uvedeným  na  štítku. 

3. Jakmile je Rillfix six přitlačen k pneumatice, která se má prořezávat, prořezávací nůž se 

automaticky zahřívá. Pokud prořezáváme cik-cak vzorek, tlak má být uvolněn během změny 

směru prořezávání. 

4. Pokud zahřátý prořezávací nůž není v kontaktu s pneumatikou, může dojít k jeho poškození a 

tomu bychom měli zabránit. 

5. Prořezávání se má provádět rychle. Kouř nebo doutnající pryž jsou indikátorem, že 

prořezávání se provádí příliš pomalu nebo že je nastavem příliš vysoký silový stupeň. 

6. Prořezávací nože musí být upevněny svorkami na prořezávací hlavě. Pokud jsou svorky 

v normální poloze, pak mohou být upevněny všechny  standardní velikosti prořezávacích 

nožů. Obzvláště velké prořezávací nože mohou být jednoduše upevněny otočením svorek. 

7. Aby byl zajištěn dobrý elektrický kontakt, svorky na prořezávací hlavě by měly být čištěny čas 

od času vhodným prostředkem.   Slabý ohřev prořezávacího nože a vyšší odpor při 

prořezávání jsou signálem špatného elektrického kontaktu. 

8. Transformátor má čtyři nastavení silového stupně. Každý originální box prořezávacích nožů 

Rillfix je označen číslem silového stupně, pro který jsou prořezávací nože nejvhodnější.   

9. Pokud není Rillfix six delší dobu používán, měl by být odpojen od napájení. 

10. Pokud je Rillfit six používán nějakou dobu, kabel spojující prořezávací hlavu 

s transformátorem se může ohřát – to je normální. 

11. Neodstraňujte typový štítek z přístroje. Technické údaje na štítku jsou důležité a odstranění 

štítku je důvodem pro neuznání reklamace. 

12. Používejte jen originální RILLCUT prořezávací nože, aby byly zajištěny nejlepší výsledky. 

13. Neopatrné používání může způsobit požár. 

14. Rillfit six se musí používat opatrně v blízkosti hořlavých materiálů. 

15. Nepoužívejte v explozivní atmosféře. 

16. Nechte přístroj vychladnout před jeho uskladněním. 

17. Nedovolte, aby horký prořezávací nůž přišel do styku s napájecím kabelem nebo jiným 

hořlavým materiálem. 

18. Nepoužívejte v páře nebo ve vlhku. 

19. Pokud kabely nebo jiné součásti prořezávačky RILLFIT six vyžadují výměnu, toto musí provést 

buď výrobce nebo jím pověřený odborný servis nebo podobná kvalifikovaná osoba, aby se 

vyloučila bezpečnostní rizika.    

20. Technické údaje: 115V / 230V / 240V ~ / 50/60Hz / 240 

21. Adresa servisu:      BVBCZ  

                                  Areál ZD Těšetice 34 

                                  78346 Těšetice                        

                                  Tel.: +420 582 364 251 

                                  Fax:  +420 582 364 251 

                                  Email: info@bvbcz.cz 

                                   www.bvbcz.cz 
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