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Rattvägen 1 

S-541 34 Skövde
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www.cejn.com

Edition B - 2021-05-31

19 911 20XX — šļūtenes spole, S (gaisam) 
19 911 21XX — šļūtenes spole, M (gaisam) 
19 911 22XX — šļūtenes spole, S/M (ūdenim)
19 911 24XX — šļūtenes spole, S/M (elpojošam gaisam)
19 911 25XX — šļūtenes spole, S/M (gumijas šļūtene)

Lietošanas instrukcijas: 
www.cejn.com/safetyreel

Rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS! 
Ir paredzēts, ka izstrādājumus lietos zinošas personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās prasmes, lai novērtētu izstrādājumu 
piemērotību noteiktiem lietošanas veidiem. Pirms mēģināt uzstādīt vai darbināt šo izstrādājumu vai arī veikt tā apkopi, uzmanīgi 
izlasiet visus norādījumus par drošību. Izstrādājuma uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti 
darbinieki. Pirms apkopes vai remonta darbu veikšanas vienmēr atvienojiet šļūtenes spoli no gaisa avota. Ja spoli nepieciešams 
demontēt, pirms demontāžas darbu sākšanas atbrīvojiet atsperes spriegojumu.

1. Drošība  

2.1. Montāža
 Detalizētāku informāciju par spoles uzstādīšanu un darbināšanu skatiet instrukciju video vietnē www.cejn.com/safetyreel.

2. Uzstādīšana  

EK atbilstības deklarācija — mēs apstiprinām, ka tālāk norādītie izstrādājumi: 
kabeļu spoles, kuru tips ir 19 911 20XX, 19 911 21XX, 19 911 22XX, 19 911 24xx un 
19 911 25xx, atbilst: 2006/42/EK (EN ISO 12100:2010)

Atdures bumba drīkst virzīties uz 
iekšu. Atsperes spēks nav jāregulē. 
Papildinformācijai skatiet instrukciju 
video vietnē www.cejn.com/safetyreel.

2.2. Šļūtenes garums
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2.3. Šļūtenes spoles pievienošana 
Pievienojiet spoli gaisa/ūdens avotam ar atbilstošu darbības spiedienu, kā norādīts tālāk. 

199112020/-21 199112022/-23 199112040/-41 199112080/-81/-
82/-83

199112120/-21 199112130/-31

Pielietojums Saspiests gaiss Saspiests gaiss Saspiests gaiss Saspiests gaiss Saspiests gaiss Saspiests gaiss

Šļūtenes garums 7 m 10 m 5 m 10 m 17 m 14 m

Šļūtenes iekšējais diametrs Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 11 mm Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 9,5 mm

Savienojums 1/4” 1/4” 1/2” eSafe 1/4” 3/8”

Temperatūras amplitūda No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C

Maks. darba spiediens 16 bāri 16 bāri 12 bāri 16 bāri 16 bāri 16 bāri

199112132/-33 199112140/-41 199112150/-51 199112180/-81/-
82/-83

199112230/-31 199112240/-41

Pielietojums Saspiests gaiss (ar 
dzirksteļu slāpēšanu)

Saspiests gaiss Saspiests gaiss Saspiests gaiss Ūdens Ūdens

Šļūtenes garums 14 m 10 m 8 m 17 m 14 m 10 m

Šļūtenes iekšējais diametrs Ø 9,5 mm Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 8 mm Ø 9,5 mm Ø 11 mm

Savienojums 3/8” 1/2” 1/2” eSafe 3/8” 1/2”

Temperatūras amplitūda No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No -20 °C līdz +60 °C No 5 °C līdz +60 °C No 5 °C līdz +60 °C

Maks. darba spiediens 12 bāri 12 bāri 10 bāri 16 bāri Maks. 7 bāri (60 °C) 
Maks. 9 bāri (20 °C)

Maks. 7 bāri (60 °C) 
Maks. 9 bāri (20 °C)

3. Darbība 
3.1. Šļūtenes izvilkšana 

(1) Izvelciet šļūteni 
nepieciešamajā garumā.
(2) Lai šļūteni fiksētu, lēni 
nedaudz pavelciet šļūteni, 
līdz ir dzirdams, ka fiksators 
ar klikšķi saslēdzas. 

3.2. Šļūtenes ievilkšana 

Lai atslēgtu šļūteni, kad esat beidzis darbu ar 
to, (1) vienkārši pavelciet to nedaudz uz āru, 
līdz ir dzirdams, ka fiksators vairs neklikšķ. 
(2) Pēc tam ļaujiet šļūtenei lēni ieritināties 
atpakaļ korpusā. 

Lēna ievilkšana 
Jaunā drošības spole ir aprīkota 
ar izturīgu veltņa centrifūgas 
bremzēšanas sistēmu, kas kopā 
ar spēcīgu atsperi nodrošina lēnu 
un stingru ievilkšanu, lai darba vide 
būtu droša.

Ja šļūtene ievilkšanas laikā iesprūst, izvelciet to pilnā garumā un ļaujiet tai brīvi bez 
palīdzības ievilkties. Ja rodas citas problēmas vai nepareiza darbība, lūdziet palīdzību 
vietējam izplatītājam. Papildinformācijai skatiet video vietnē www.cejn.com/safetyreel.

3.3. Kabeli nevar pilnībā ievilkt

4. Apkope 
-  Regulāri pārbaudiet, vai nav radušās ar šļūteni, šļūtenes vadotni un ārējām daļām saistītas problēmas.  

Detalizētu informāciju par šļūtenes nomaiņu skatiet instrukciju video vietnē www.cejn.com/safetyreel
- Visi bojājumi un defekti ir jānovērš nekavējoties. 
- Labojumus un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti tehniķi. 
- Jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.

5. Atbrīvošanās/utilizācija 
SVARĪGI! 
Palīdziet rūpēties par vidi. Atbrīvojoties no šļūtenes ruļļa, 
lūdzu, dariet to saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem.

6. Garantija
CEJN AB nodrošina divu (2) gadu garantiju, sākot ar 
ražošanas datumu. Saistībā ar jautājumiem par garantiju 
sazinieties ar mazumtirgotāju.

7. Rezerves daļas
Drošības apsvērumu dēļ jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas. Pilnīgu pārskatu par rezerves daļām skatiet vietnē www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer 
CEJN AB


