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 ›  Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunter-
laden oder telefonisch anfordern.

 ›  Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
 ›  Puede descargar las instrucciones de uso en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlas 

por teléfono.
 › �Tę�instrukcję�użytkowania�można�pobrać�w�innych�językach�klikając�poniższy�link�lub�zamówić�telefonicznie.
 ›  Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je 

vyžádejte telefonicky.
 › Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
 › �These� instructions� for� use� are� also� available� in� other� languages.� Please� use� the� following� link� to� download� the�
instructions�or�request�them�on�the�phone.

 › �Questo�manuale�è�disponibile�anche� in�altre� lingue.�Lo�si�può�scaricare�utilizzando� il�seguente� link�o�richiederlo�per�
telefono.

 › 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
 › Ta navodila za uporabo v ostalih jezikih lahko prenesete prek naslednje povezave ali pa jih naročite prek telefona.
 ›  Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti 

solicita telefonic.
 ›  Вы можете загрузить настоящее руководство по эксплуатации на других языках по следующей ссылке или 

запросить его по телефону.
 › �Τις�οδηγίες�χρήσεως�μπορείτε�να�τις�βρείτε�και�σε�άλλες�γλώσσες,�πατώντας�στο�παρακάτω�link�για�να�τις�κατεβάσετε�
ή�να�τις�ζητήσετε�τηλεφωνικώς.

 ›  U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. U kunt de gebruiksaanwijzing ook 
telefonisch aanvragen.

 ›  Le présent mode d'emploi est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou 
demandez-le par téléphone.

 › Bu kullanım kılavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
 ›  Šią naudojimo instrukciją kitomis kalbomis galite parsisiųsti paspaudę toliau pateiktą nuorodą arba užsisakyti paskambinę 

telefonu.
 › A használati utasítást további nyelveken a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
 › ניתן להוריד הוראות שימוש אלו בשפות אחרות מהקישור הבא או לבקש אותן באמצעות הטלפון.
	› 여러	언어로	된	본	사용설명서를	다음	링크에서	다운로드하시거나	전화로	요청하실	수	있습니다.
 ›  Hægt er að sækja þessar notkunarleiðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símleiðis
 › Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
 › �この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電�話でお
問い合わせいただければご案内申し上げます。

 › Du kan downloade denne brugsanvisning på andre sprog på følgende link eller bestille den telefonisk.
 ›  Denne bruksanvisningen finnes på flere språk, og du kan laste den ned ved å trykke på lenken eller du kan ringe oss og 

be om å få den tilsendt.
 ›  Цю інструкцію з експлуатації іншими мовами Ви можете завантажити за нижчевказаним посиланням або замовити 

по телефону.
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Съкращения и символи Указания за безопасност и обем на доставката

Обяснение към тази инструкция за употреба

HELLMUT RUCK GmbH си запазва всички права за промяна и допълване 
на тази инструкция за употреба. HELLMUT RUCK GmbH е проявила 
голяма добросъвестност за предотвратяване на неточности и пропуски 
в тази инструкция. Ако забележите грешки или неточности, моля да ни 
информирате. Все пак от страна на HELLMUT RUCK GmbH не се носи 
отговорност за грешки в настоящата инструкция за употреба, както и за 
следващи от тях косвени щети, които се получават от предоставянето на 
тази инструкция за употреба или използването на същата по време на 
употребата на продукта.

Предаването и допълването на тази инструкция за употреба не е позво-
лено, ако не е изрично разрешено от HELLMUT RUCK GmbH.

Производителят не може да поема отговорност за повреди, които са 
причинени от използване, различаващо се от целесъобразната употреба, 
или неспазване на указанията за безопасност и предупрежденията.

Настоящият продукт е медицински продукт.

Съкращения и символи

Този символ обозначава опасност за човека или за проду-
кта. Той трябва да се спазва непременно.

Този символ обозначава полезни указания. 
На това място се дава допълнителна информация за 
продукта и неговото обслужване.

Съблюдавайте указанието за отстраняване на отпадъците

Указания за безопасност

 Моля, имайте предвид: Описаната по-долу смяна на затегател-
ния патронник не заменя двугодишната поддръжка на Вашия 
PODOLOG NOVA от RUCK SERVICE. 

Данните на производителя и инструкциите трябва да се 
спазват.

Тъй като при смяната могат да се освободят замърсени прахови 
частици, моля носете защита на устата. Накрая дезинфек-
цирайте работното място и уреда с подходящо средство за 
повърхностна дезинфекция. 

Обем на доставката

  Gebrauchsanweisung | Revision 07/2015 | Druck              | Artikel-Nr. 8011011

   

 

MM/2015

1x Инструкция за употреба

1x Фиксираща лента (намира се на обратната страна на тази инструкция

1x Сменяем затегателен патронник

Арт. №. 1106401 Сменяем затегателен патронник за PODOLOG NOVA 1 и PODOLOG NOVA 2
Арт. № 1106701 Сменяем затегателен патронник за PODOLOG NOVA 3 и PODOLOG NOVA 3s
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Замяна на сменяемия затегателен патронник:  
Отстраняване на гилзата на ръкохватката

Отстраняване на гилзата на ръкохватката1

Замяна на сменяемия затегателен патронник: 
Отстранете фиксиращата лента и развийте 

затегателния патронник

2

1

2

3

Отстранете фиксиращата лента

Преди смяната на затегателния патронник изключете PODOLOG 
NOVA и издърпайте мрежовия щепсел. 

Евентуалните остатъци от лепило трябва да се отстранят

1

2

Ако затегателния патронник не е фиксиран с обезопасителна 
лента, моля установете контакт с RUCK SERVICE.

3 Развийте затегателния патронник

1

2
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Замяна на сменяемия затегателен патронник:  
Установете версията на шарнира

Замяна на сменяемия затегателен патронник:  
Монтаж на затегателния патронник

4

За да се предотвратят повреди при завинтване на затегателния патрон-
ник, моля процедирайте както следва: 

1.)  Поставете затегателния патронник и го завинтете внимателно, без 
прилагане на сила.

2.)  Ако при завинтване на затегателния патронник малко преди края 
се появи съпротивление, което може да се преодолее само с допъл-
нително прилагане на сила, конструктивните части А и В не пасват 
една в друга.  
В никакъв случай не продължавайте да въртите и не прилагайте 
допълнително сила! 
Моля продължете така, както е описано в точка 5.2.

3.)  Ако затегателния патронник може да се завинти леко докрай, без 
съпротивление, конструктивните части се зацепват правилно една 
в друга. Можете да поставите отново фиксиращата лента, както е 
описано в точка 6.

Установете версията на шарнира

Стар универсален шарнир
Продължете с раздел 5.1. (страница 9)

Нов универсален шарнир
Продължете с раздел 5.3. (страница 11)

Монтаж на затегателния патронник5

5.1. Монтаж на затегателния патронник – стар универсален шарнир

Моля имайте предвид, че при завинтване на затегателния 
патронник върху двигателя конструктивните части (A и B), 
изобразени в сиво на долния чертеж, трябва да зацепят една в 
друга, както е показано на фигурата. 
В противен случай при завинтването на затегателния 
патронник шарнирът или микродвигателят в ръкохватката 
могат да се разрушат!

Затегателен 
патронник

Двигател
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Замяна на сменяемия затегателен патронник:  
Монтаж на затегателния патронник

Замяна на сменяемия затегателен патронник: 
Монтиране на затегателния патронник и поста-

вяне на фиксираща лента

5.2 Съпротивление при завинтването на затегателния патронник

Ако затегателния патронник не може да се завинти напълно без съпро-
тивление, моля процедирайте както следва: 

1.) Моля поставете произволна фреза в затегателния патронник.

2.)  Завъртете затегателния патронник с един оборот. След това продъл-
жете да въртите фрезата още малко (прибл.1/4 оборот).

3.)  Отново завъртете внимателно затегателния патронник. Ако констру-
ктивните части A и B пасват една в друга, затегателния патронник 
може лесно да се завинти напълно, без съпротивление.  
Ако конструктивните части A и B не пасват една в друга, при завинт-
ването отново се усеща съпротивление. В този случай повторете 
процедурата след точка 2. Може да са необходими няколко повторе-
ния, докато конструктивните части се напаснат една в друга.

1

2

3

5.3. Монтаж на затегателния патронник – нов универсален шарнир

6 Поставяне на фиксираща лента

1

2

1

2 Завъртете върха на затегателния па-
тронник веднъж изцяло на 360°
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Замяна на сменяемия затегателен патронник:  
Завиване на гилзата на ръкохватката Почистване и дезинфекция

Почистване и дезинфекция

Дезинфекцирайте контактните повърхности след всяка процедура с 
RUCK кърпи за повърхностна дезинфекция, без съдържание на алкохол 
(арт. № 2966702 или арт. № 2967002).
Моля спазвайте времето на действие на дезинфекционните средства 
съгласно маркировката върху продукта.

Опасност от повреда поради неправилно поддържане на повърхностите. 
Не използвайте концентрирани дезинфекционни, разтварящи или 
почистващи средства или течности със съдържание на алкохол (> 50 % 
съдържание на алкохол). Не правете дезинфекция чрез пръскане.

Задължително внимавайте почистващите принадлежности да са чисти. 
Ако в почистващите средства са се отложили замърсявания като частици 
от пясък и прах, може да се стигне до разрушаване на повърхността. Не 
използвайте търкащи средства, като напр. мляко за търкане, почистващи 
гъби и др. подобни, които могат да съдържат абразивни частици. Остатъ-
ците от изтеклите течности трябва да се събират незабавно с мека кърпа 
от повърхността.

За щадящо почистване на повърхностите използвайте мека памучна 
кърпа или RUCK микрофазерна кърпа за щадящо почистване (арт.№: 
29616).
Внимание: Други почистващи кърпи с изкуствени влакна могат да имат 
абразивно въздействие и поради това да повредят повърхността.

С времето по повърхностите могат да се появят малки следи като после-
дица от употребата. Същите се забелязват повече или по-малко в зави-
симост от цвета и ъгъла на падане на светлината. Те не представляват 
влошаване на експлоатационните свойства, а не могат да се избегнат, 
както при всички повърхности, поради износването в ежедневието на 
практиката. Петна или замърсявания, причинени от течности, които 
могат да разядат повърхността (напр. прополис, масло от чаено дърво, 
почистващи препарати със съдържание на хлор и т.н.), са изключени 
принципно от гаранцията. 

7 Завиване на гилзата на ръкохватката

След като сте монтирали отново всички конструктивни части съобразно 
описанието, присъединете отново PODOLOG NOVA към източник на ток.  
Поставете произволна фреза и включете двигателя на ръкохватката. 
Фрезата трябва да работи плавно и да запазва позицията си в ръкохват-
ката. 

В противен случай проверете дали при поставянето на сменяемия зате-
гателен патронник са спазени данните от тези инструкции за употреба. 

При допълнителни въпроси моля свържете се с RUCK SERVICЕ.

1

2

3
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БележкиРезервни части и изхвърляне

Резервни части

Моля направете запитване за резервните части в RUCK SERVICE.

Телефон  +49 (0)7082. 944 22 55 
Телефакс +49 (0)7082. 944 22 59

Имейл service@hellmut-ruck.de

Изхвърляне

Опасност за околната среда!
Неправилното изхвърляне застрашава 
нашата околно среда

Сменяемият затегателен патронник трябва да се предаде в края на своя 
експлоатационен живот на намиращите се на разположение системи за 
връщане и събиране!

За правилно изхвърляне на сменяемия затегателен патронни отстра-
нете черната звездообразна букса и я изхвърлете при пласмасовите 
отпадъци. Останалите метални компоненти се изхвърлят в контейнера за 
рециклиране или в приемен пункт за скрап на площадка за рециклиране. 
Там металните компоненти могат да бъдат разделени по вид и върнати в 
цикъла на материалите по професионален начин.



HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23
DE–75305 Neuenbürg

тел. +49 (0)7082. 944 20
факс +49 (0)7082. 944 22 22

имейл kontakt@hellmut-ruck.de
интернет hellmut-ruck.de

HELLMUT RUCK LTD
Raceside Barn, Kirksanton

Millom, GB-LA18 4NW 


