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Bezpečnost

1 Bezpečnost 

Konvence zobrazení 

+ dává dodatečné pokyny 

⎪ vyžaduje po Vás akci 

• výčet 

Tato část návodu k obsluze 
• určuje použití přístroje v souladu s určeným účelem použití, 
• upozorňuje Vás na nebezpečí, která by mohla vzniknout Vám a jiným osobám při 

nedodržení tohoto návodu, 
• informuje Vás o tom, jak je třeba nebezpečí předcházet. 

Kromě návodu k obsluze dodržujte 
• příslušné zákony a nařízení, 
• zákonná ustanovení k prevenci úrazů, 
• štítky se zákazy, varováními a příkazy a také výstražné pokyny na přístroji. 

Při instalaci, obsluze, údržbě a opravách přístroje je třeba dodržovat platné normy a předpisy 
specifické pro danou zemi. 

DOKUMENTACI USCHOVÁVEJTE VŽDY V BLÍZKOSTI PŘÍSTROJE. 

INFORMACE 

 

Pokud problém neodstraníte ani s pomocí tohoto Návodu k obsluze, obraťte se na firmu: 

OPTIMUM Maschinen GmbH 
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26 

D- 96103 Hallstadt 

1.1  Cílová skupina 
Tato příručka je určena pro provozovatele, obsluhu a personál provádějící údržbové práce. 

1.2  Použití v souladu s určeným účelem užití 

VAROVÁNÍ 

 
Při používání, které není v souladu s určeným účelem užití digitálního indikátoru pozice, 
• může dojít k ohrožení personálu, 
• může být ohrožen přístroj a nebo jiné věcné hodnoty provozovatele, 
• může být negativně ovlivněna funkce přístroje. 

Přístroj je konstruován pro indikaci pozice nástrojů soustruhů, frézek a elektrojiskrových 
obráběcích strojů. Byl zkonstruován a zhotoven pro použití v prostředí, kde nehrozí nebezpečí 
výbuchu. 

Pokud je přístroj použit jinak, než je shora uvedeno, či upraven bez souhlasu firmy Optimum 
Maschinen GmbH, znamená to, že není používán v souladu s určeným účelem použití. 

©
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Za škody způsobené použitím, které není v souladu s určeným účelem použití, nepřejímáme 
žádnou záruku. 

Součástí užití v souladu s účelem používání je, že dodržujete návod k obsluze a pokyny týkající 
se inspekcí a údržby. 

+ „Funkce a Technická data " na straně 7 

1.3  Nepřípustné změny přístroje 

VAROVÁNÍ! 

 
Velmi těžká poranění. 

Přestavby a změny provozních hodnot přístroje jsou zakázány! Ohrožují personál 
pracující na obráběcím stroji a mohou vést k poškození přístroje. 

Výslovně upozorňujeme na to, že při konstrukčních, technických nebo technologických 
úpravách, které nebyly schváleny firmou Optimum Maschinen GmbH, záruka rovněž zaniká. 

1.4  Nebezpečí, která mohou vyvolat obráběcí stroje 
Přístroj je provozován v bezprostřední blízkosti obráběcích strojů. 

⎪ Pokud budete provádět údržbu a opravy na přístroji nebo na obráběcím stroji, přístroj vždy 
vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

VAROVÁNÍ! 

 
Obráběcí stroje smí být provozovány pouze s fungujícími bezpečnostními zařízeními. 
Obráběcí stroj okamžitě vypněte, jakmile zjistíte, že je některé bezpečnostní zařízení 
vadné nebo je demontováno! 

1.5  Nebezpečí, která může vyvolat přístroj 
Digitální indikátor pozice byl podroben bezpečnostní zkoušce. Konstrukce a provedení 
odpovídají aktuálnímu stavu techniky. 

Přesto zůstává zbytkové riziko, protože přístroj pracuje s elektrickým napětím a proudem. 

Riziko pro zdraví osob způsobené těmito nebezpečími jsme minimalizovali konstrukčním 
řešením a za pomoci bezpečnostní techniky. 

Při chybné obsluze nebo neodborné údržbě přístroje, prováděné neoprávněnými osobami, se 
přístroj může stát zdrojem ohrožení. 

1.6  Oprávněné osoby 
Oprávněné osoby pro obsluhu a údržbu jsou poučené a zaškolené kvalifikované síly 
provozovatele a výrobce. 

Všechny osoby, které mají co do činění s montáží, uvedením do provozu, obsluhou a údržbou, 
musí mít potřebnou kvalifikaci a přesně dodržovat tento návod k obsluze. 

1.7  Dodatečné požadavky na kvalifikaci 
Práce na elektrosoučástkách nebo provozních prostředcích smí provádět pouze 
elektroinstalatér. 
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1.8  Povinnosti provozovatele 
Provozovatel musí personál seznámit se všemi bezpečnostními předpisy týkajícími se přístroje 
a s jeho obsluhou. 

1.9  Povinnosti obsluhy 
Obsluha musí  
• přečíst návod k obsluze a rozumět mu, 
• být seznámena se všemi bezpečnostními zařízeními a předpisy, 
• umět přístroj obsluhovat. 

1.10  Bezpečnost při provozu 
Digitální indikátor pozice kontrolujte neméně jednou za směnu. Poškození nebo závady a 
změny provozního chování hlaste ihned odpovědnému vedoucímu. 

VAROVÁNÍ! 

 
Před zapnutím přístroje se přesvědčete, že tím také v souvislosti s obráběcím strojem  
• nevznikne žádné nebezpečí pro osoby, 
• nebudou poškozeny žádné věci. 

Vyvarujte se pracovních operací, které nejsou bezpečné z hlediska bezpečnosti práce: 

⎪ Nepracujte s vrtačkou, pokud je Vaše koncentrace z nějakého důvodu – například vlivem 
léků - snížena. 

⎪ Dodržujte předpisy týkající se prevence úrazů, vydané odborovým svazem příslušným Vaší 
firmě nebo jinými dozorčími orgány. 

1.11  Bezpečnost při údržbě 
Obsluhu informujte včas o údržbových a opravárenských pracích. 

Hlaste veškeré změny přístroje nebo jeho provozního chování, které jsou významné z hlediska 
bezpečnosti. Dokumentujte veškeré změny, aktualizujte návod k obsluze a poučte obsluhu. 

Vypnutí a zajištění 

 

⎪ Před započetím prací údržby a oprav přístroj vypněte. 

⎪ Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

⎪ Na stroj umístěte výstražný štítek. 

1.12  Hlášení o úrazu 
Informujte okamžitě nadřízené a firmu Optimum Maschinen GmbH o úrazech, možných zdrojích 
nebezpečí a odvrácených úrazech, které souvisí s digitálním indikátorem pozice a obráběcím 
strojem. 

1.13  Nebezpečí vznikající při údržbě  

VAROVÁNÍ! 

 ©
 2002

Nikdy nepoužívejte k čištění stroje stlačeného vzduchu v bezprostřední blízkosti 
měřících lišt. Předejdete tak nechtěnému poškození měř.lišt pro další přesné 
odměřování.  
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Funkce a technická data 

2  Funkce a technická data 

2.1  Standardní funkce 
• Tři vyhodnotitelné měřicí vstupy, vždy se sedmi korekčními paměťmi pro nástroje 
• LED indikace s osmi místy včetně znaménka 
• Permanentní paměť také při výpadku proudu 
• Volitelně indikace hodnot jako poloměr nebo průměr 
• Volitelně indikace hodnot v palcích nebo milimetrech 
• Lineární korekce délky 
• Volba směru počítání 
• Možné zobrazení hodnot pro Z a Zo jako součtu 

2.2  Volitelné vybavení 
• Sériové rozhraní 
• Paralelní rozhraní 
• Výstup BCD 

2.3  Technická data 

Elektrická přípojka  

Provozní napětí 230 V; 50 HZ 

Výkon 10 W 

Síťová pojistka 1 A 

Stupeň krytí IP 54 

 

Rozměry  

Výška [mm] 200 

Hloubka [mm] 130 

Šířka [mm] 297 

Hmotnost [kg] 2,6 

 

Okolní podmínky  

Provozní teplota 15 až 35 oC 

Skladovací teplota -30 až +70 oC 
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2.4  Měřící body a rozhraní 

Měřící body  
Počet programovatelných 

měřících bodů 
7 

 

Sériově dodávaná rozhraní  
Přípojky pro měřicí lišty 3 

 

Volitelná rozhraní  
Sériové rozhraní RS 232 C 

Paralelní rozhraní tiskárna 

Výstup dat BCD 

2.5  Emise 
Digitální indikátor pozice DPA 2000 je bez emisí. 

©
 2002
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3 Montáž 
Digitální indikátor pozice DPA 2000 je předmontován. 

INFORMACE 

Pokud chcete používat digitální indikátor pozice, potřebujete nejméně jednu měřící lištu. 

Měřící lišty nejsou součástí dodávky digitálního indikátoru pozice. 

3.1  Rozsah dodávky 
Okamžitě po dodání přístroj překontrolujte, zda není poškozen přepravou. Porovnejte rozsah 
dodávky s údaji na dodacím listu. 

3.2  Skladování 

POZOR! 

Při nesprávném skladování se mohou poškodit nebo zničit důležité součástky. 

Zabalené nebo již vybalené součástky skladujte pouze za uvedených okolních podmínek: 

+ „Okolní podmínky“ na straně 7 

Informujte se u firmy Optimum Maschinen GmbH, pokud musí být přístroj nebo příslušenství 
skladovány déle než tři měsíce a za jiných než předepsaných okolních podmínek. 

3.3  Instalace 

3.3.1  Požadavky na místo instalace 

POZOR! 

Při výběru místa instalace je třeba vzít v úvahu délku přípojných vedení měřících lišt. 

Místo instalace musí být suché a bez chvění a splňovat ergonomické požadavky kladené na 
pracoviště. 

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci v blízkosti obráběcích strojů. 

Pracovní prostor pro obsluhu, údržbu a opravy nesmí být omezen. 
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3.3.2  Instalace přístroje 
Přístroj může volně stát na vhodném místě. 

Pro upevnění je na spodní straně krytu připraven otvor se závitem 3/8“ UNC. 

 

Síťový vypínač 

Otvor se závitem 

Obr. 3-1:   Upevnění na spodní straně 

3.3.3  Montáž měřících lišt 

3.3.4  Informace 
Měřící lišty jsou lineární měřící systémy. 

POZOR! 

Snímač měřící lišty je uložen na skleněné tyčince a může se snadno zlomit. 

⎪ Před montáží překontrolujte funkčnost měřící lišty. K tomu použijte digitální indikátor pozice 
DPA 2000 nebo srovnatelný přístroj. 

⎪ Měřící lištu namontujte tak, aby nebyla poškozena řeznými nástroji a chladicí kapalinou. 
V případě potřeby namontujte ochranný kryt. 

⎪ Podle možnosti namontujte měřící lištu těsnícími chlopněmi směrem dolů. 

⎪ Snímací hlavu umístěte napevno, aby se předešlo poškození přívodního vedení pohybem. 

©
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3.3.5  Montáž tělesa měřící lišty 
⎪ Těleso měřící lišty namontujte, jak je zobrazeno. 

 

Obr. 3-2:   Možnosti montáže 

⎪ Zvolte druh montáže. 

⎪ Těleso měřící lišty upevněte šrouby M4x30. 

⎪ Těleso měřící lišty vyrovnejte v podélných otvorech. 

⎪ Vyrovnání překontrolujte pomocí číselníkového úchylkoměru. 
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3.3.6  Montáž snímací hlavy 
Otvory se závitem M5 na snímací hlavě můžete použít také jako průchozí otvory pro šrouby M4. 

 

Obr. 3-3:   Montážní tolerance 

⎪ Namontujte držák pro snímací hlavu. Nesmí narážet na koncové krytky tělesa měřící lišty. 

⎪ Snímací hlavu připevněte k držáku. 

⎪ Odstraňte ze snímací hlavy montážní pomůcky. 

⎪ Vyrovnání překontrolujte pomocí číselníkového úchylkoměru. 

⎪ Překontrolujte, zda jsou všechny prvky volně pohyblivé. 

3.4  První uvedení do provozu 

VAROVÁNÍ! 

 
Při prvním uvedení přístroje do provozu nezkušenou obsluhou ohrožujete osoby a 
vybavení. 

Neručíme za škody způsobené nesprávným uvedením do provozu. 

3.4.1 Připojení měřících lišt 
Měřící lišty se připojují na zadní straně přístroje pomocí spojek. 

⎪ Konektor měřící lišty přitiskněte lehce na spojku. 

⎪ Konektorem přitom otáčejte tak dlouho, až vnitřní vodící kolík konektoru zapadne do drážky 
spojky. 

⎪ Šroubovací hlavu konektoru na spojce pevně zašroubujte. 

©
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3.4.2  Elektrická přípojka 
Přístroj se připojuje síťovým kabelem. Strana pro připojení síťového kabelu je na zadní straně 
přístroje. 

Konektor síťového kabelu je určen pro zásuvky s ochranným kolíkem. 

Dodržujte technické údaje, týkající se elektrické přípojky přístroje. 

+ „Elektrická přípojka“ na straně 7 

3.4.3  Zapnutí přístroje 
Přístroj se zapíná síťovým vypínačem na zadní straně. 

POZOR! 

Přístroj zapínejte síťovým vypínačem teprve tehdy, když jsou připojeny měřící lišty a 
síťový kabel je propojen s elektrickou sítí.  
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4  Konstrukce a funkce 

4.1  Bezpečnost 
Přístroj uvádějte do provozu pouze za následujících podmínek: 
• Technický stav je bezvadný. 
• Přístroj je použit v souladu se stanoveným účelem použití. 
• Je dodržován návod k použití. 

Závady musí být ihned odstraněny. 

⎪ Při funkčních závadách přístroj okamžitě vypněte a zabezpečte jej před nechtěným a 
neoprávněným zapnutím. 

⎪ Každou změnu okamžitě hlaste odpovědnému místu. 

+ „Bezpečnost při provozu“ na straně 6 

4.2  Obslužné prvky na zadní straně 

 

Síťový vypínač 

Přípojky  

Konektor 

Obr. 4-1: Zadní strana 

4.2.1  Konektor pro síťový kabel 
Zde se zasunuje síťový kabel. 

4.2.2  Síťový vypínač 
Síťovým vypínačem se přístroj zapíná a vypíná. 

4.2.3  Spojky pro měřící lišty 
Do těchto spojek se připojují měřící lišty. 

INFORMACE 

Pokud chcete namísto s osou Zo pracovat s osou Y, přelepte prosím označení Zo přiloženou 
nálepkou Y. 
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4.3  Obslužné prvky na přední straně 

 

Displej pro kalkulátor 

Displej pro osu Z 

Funkční tlačítka 

LCD 

Tlačítka nástrojové paměti 

Obr. 4-2:   Přední strana 

4.3.1  Displej pro osu X 
Na displeji se zobrazuje pozice osy X. 

4.3.2  Displej pro osu Zo 
Na displeji se zobrazuje pozice osy Zo. 

INFORMACE 

Pokud chcete namísto s osou Zo pracovat s osou Y, přelepte prosím označení Zo přiloženou 
nálepkou Y. 

4.3.3  Displej pro osu Z 
Na displeji se zobrazí pozice osy Z. 

4.3.4  Displej pro kalkulátor 
Na displeji se zobrazují údaje kalkulátoru. 

4.3.5  Tlačítka pro nástrojovou paměť 
Tlačítky se volí příslušná nástrojová paměť. 

4.3.6  LCD 
LCD signalizují zvolené funkce, osy a paměti. 
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4.3.7  Význam tlačítek 

 

Tlačítko pro volbu osy X 
Pomocí tohoto tlačítka se volí osa X. 

 

Tlačítko pro volbu osy Zo 
Pomocí tohoto tlačítka se volí osa Zo. 

 

Tlačítko pro volbu osy Z 
Pomocí tohoto tlačítka se volí osa Z. 

 

Tlačítko ENTER 
Tímto tlačítkem musí být potvrzeno každé zadání číselného údaje 
nebo příkazu. 

 

Tlačítko Opravit/Zrušit 
Tímto tlačítkem jsou zrušena zadaná nebo vyvolaná data. 

 

Přepínací tlačítko Poloměr/průměr na ose X 
Pomocí tohoto tlačítka mohou být hodnoty zadávány a zobrazovány 
podle výběru jako poloměr nebo průměr.  

 

Tlačítko Součet os Z 
Tímto tlačítkem se sčítají hodnoty os Z a Zo. Součet se zobrazí na 
displeji Z. 

 

Tlačítko Nulový bod 
Pomocí tohoto tlačítka je na zvolené pozici nástroje na všech osách 
pro absolutní a relativní rozměry dosazen nulový bod. 

 

Tlačítko Parametry 
Otevírá a uzavírá nabídku pro nastavení parametrů. 

+ „Nastavení parametrů“ na straně 21

 

Bez funkce 

 

Přepínací tlačítko Milimetry/palce 
Pomocí tohoto tlačítka mohou být indikované hodnoty zobrazeny 
podle výběru v milimetrech nebo palcích. 
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Tlačítko Reference 
Tlačítko pro volbu a zadávání referenčních bodů. 

 

Tlačítko Kalkulátor 
Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná kalkulátor. 

 

Tlačítko Plus 
Toto tlačítko se používá pro sčítání na kalkulátoru. 

 

Tlačítko Minus 
Toto tlačítko se používá pro odčítání na kalkulátoru. 

 

Tlačítko Násobení 
Toto tlačítko se používá pro násobení na kalkulátoru. 

 

Tlačítko Dělení 
Toto tlačítko se používá pro dělení na kalkulátoru. 

 

Tlačítko Druhá odmocnina 
Toto tlačítko se používá pro výpočet druhé odmocniny na kalkulátoru. 

 

Číselná tlačítka 0 – 9 (příklad) 
Těmito tlačítky se zadávají čísla. 

 

Tlačítko Desetinná čárka 
Tímto tlačítkem se zadává desetinná tečka (čárka). 

 

Přepínací tlačítko Plus/Minus 
Tímto tlačítkem se při zadávání mění znaménko. 

 

Tlačítka pro Nástrojovou paměť 1 – 7 (příklad) 
Těmito tlačítky se volí jednotlivé nástroje. 
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5  Obsluha 

5.1  Bezpečnost 
Přístroj uvádějte do provozu pouze za následujících podmínek: 
• Technický stav je bezvadný. 
• Přístroj bude použit v souladu se stanoveným účelem použití. 
• Je dodržován návod k použití. 

Závady musí být ihned odstraněny. 

⎪ Při funkčních závadách přístroj okamžitě vypněte a zabezpečte jej před nechtěným a 
neoprávněným zapnutím. 

⎪ Každou změnu okamžitě hlaste odpovědnému místu. 

+ „Bezpečnost při provozu“ na straně 6. 

5.2  Obslužné prvky 

5.2.1  Zadní strana 

 

Síťový vypínač 

Obr. 5-1:   Síťový vypínač 

Síťový vypínač 

Síťovým vypínačem se přístroj zapíná a vypíná. 
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5.2.2  Přední strana 

 

Displej 

Tlačítka pro volbu os 

Funkční tlačítka 

Numerická tlačítka 

Tlačítka paměti nástrojů 

Obr. 4-2:   Přední strana 

5.3  Zapnutí přístroje 
⎪ Přístroj zapněte síťovým vypínačem. 

Přístroj nyní provede vlastní test. Přitom se rozsvítí všechny displeje a LED. 

Potom se na krátkou dobu na displeji osy X zobrazí typové označení a na displeji osy Z rok 
výroby přístroje. 

5.4  Výběr osy 
Pomocí tlačítek pro volbu vyberte osu „X“, „Y“ nebo „Z“. 

5.5  Zadání nulového bodu osy 
⎪ Stiskněte tlačítko „CE“. 

Mohou být například zadány skutečné hodnoty a určen směr počítání ukazatele pomocí 
tlačítka „+/-„ 
Příklad: 
Ukazatel osy X klesající ke středu otáčení: 
Zadejte znaménko minus „+/-„ a zadání potvrďte tlačítkem „ENT“. 

5.6  Indikace Poloměr/průměr 
⎪ Stiskněte tlačítko „R/D“ pro zobrazení průměru. 

V tomto nastavení svítí LED. 

5.7  Indikace Milimetry/palce 
Ukazatel osy X může být podle výběru zobrazován v milimetrech nebo palcích. 

⎪ Stiskněte tlačítko „mm/In“, aby se aktivovalo zobrazení všech os v [palcích]. 
Toto nastavení zůstane zachováno také po opětovném zapnutí DPA 2000. 

⎪ Stiskněte opět tlačítko „mm/In“, aby se zachovalo zobrazení všech os v [milimetrech]. 
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5.7.1  Kalkulačka 
Integrovaná kalkulačka se aktivuje stisknutím tlačítka „Cal“. LED dioda „Cal“ svítí. 

Početní operace se provádějí analogicky jako na obyčejné kapesní kalkulačce pomocí pole pro 
zadávání číslic. 

⎪ Pro provedení operace stiskněte tlačítko „ENT“. 

⎪ Pro smazání výsledku stiskněte tlačítko „CE“. 

INFORMACE 

Výsledek početní operace může být převzat stisknutím odpovídajícího tlačítka, např. „X“. 

POZOR! 

Při aktivované indikaci průměru se výsledek (pouze osa X) zdvojnásobí. 

Stiskněte tlačítko „CE“ (smazání výsledku výpočtu) a „Cal“, aby se kalkulačka vypnula. 

5.8  Zadání referenčních bodů 

INFORMACE 

Každá nástrojová paměť má tři paměťové úrovně. 
• Paměťovou úroveň pro osu X 
• Paměťovou úroveň pro osu Y 
• Paměťovou úroveň pro osu Z 

⎪ Příslušným tlačítkem zvolte jednu ze sedmi nástrojových pamětí. 
Zobrazí se momentální pozice os, vycházejíc z původně uložených hodnot pozic příslušné 
nástrojové paměti. 

⎪ Stiskněte tlačítko „REF“, bliká LED dioda „REF“. Zobrazí se hodnoty nástrojové paměti. 

⎪ Zvolte osu X, Z, nebo Y. Použijte tlačítko „CE“, chcete-li ukazatel vynulovat. 

⎪ Zadejte Váš referenční bod. Zadání potvrďte tlačítkem „ENT“. 
Z důvodu účelnosti použijte hodnotu „0“ pro každou osu. 

⎪ Stiskněte tlačítko „REF“. LED dioda „REF“ zhasne. Zadání do nástrojové paměti je uloženo a 
ukončeno. 

⎪ Tuto operaci opakujte pro další referenční body na jiných osách a – pokud je potřeba – pro 
jiné nástrojové paměti (nástroje). 

Pokud se nástrojová paměť otevře stisknutím tlačítka „REF“ a opětovným stisknutím tlačítka 
„REF“ znovu zavře, hodnota v ní uložená se předá na displej pro každou osu. 
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5.9  Nastavení parametrů 
Parametry  
• směr počítání os, 
• přesnost měření os, 
• přesnost indikace pro osy 

byly nastaveny výrobcem. Tato nastavení můžete v případě potřeby změnit. Možnosti nastavení 
nejdete v následující tabulce. 

P10 Směr počítání osy X 0: neměnit 1: změnit  

P11 Směr počítání osy Zo 0: neměnit 1: změnit  

P12 Směr počítání osy Z 0: neměnit 1: změnit  

P13 Přesnost měření osy X 0: 10 μ 5: 5 μ 2: 2 μ 1: 1 μ 

P14 Přesnost měření osy Zo 0: 10 μ 5: 5 μ 2: 2 μ 1: 1 μ 

P15 Přesnost měření osy Z 0: 10 μ 5: 5 μ 2: 2 μ 1: 1 μ 

⎪ Pro aktivaci nastavení parametrů stiskněte tlačítko „ι“. Zobrazí se první parametr (P10). 

⎪ Pokud je nutné, změňte jeho hodnotu tak, že pomocí číselných tlačítek zadáte potřebné 
číslo. 

⎪ Pro ukončení zadání stiskněte tlačítko „ENT“. Kurzor přitom přeskočí na další parametr. 
Změňte další parametr nebo stiskněte tlačítko „ι“ pro ukončení nabídky. 

©
 2

00
2 

Vydáno 25. září 下午十一下午十一 Verze 1.1 DPA 2000 Digitální indikátor pozice Strana 21 

C
Z 



quantum 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Poruchy

6  Poruchy 

Porucha Příčina/možné důsledky Odstranění 

Celý displej je tmavý • Přístroj je vypnutý 

• Přípojné vedení není správně 
připojeno 

• Není síťové napětí 

• Zapnout přístroj 

• Překontrolovat přípojné vedení
 

• Síťové napětí nechat 
překontrolovat odborníkem 

Jednotlivé indikační 
prvky nesvítí 

• Funkční závada 
 

• Příliš nízké síťové napětí 
 

• Přístroj je vadný 

• Aktivovat vlastní test vypnutím 
a opětovným zapnutím přístroje

• Síťové napětí nechat 
překontrolovat odborníkem 

• Přístroj nechat překontrolovat 
odborníkem 

Indikace některé osy 
nepokračuje, přestože se 
osa obráběcího stroje 
pohybuje 

• Spojka měřicí lišty není správně 
připojena 

• Měřicí liště nebo její přípojné 
vedení jsou vadné 

• Překontrolovat připojení spojky
 

• Měřicí listu nechat kompletně 
vyměnit odborníkem 

Počítačka zpracovává 
pouze čísla mezi 0 a ±99 

• Rozsah indikace os je nastaven 
v palcích 

• Funkčním tlačítkem nastavit 
rozsah indikace os na milimetry
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7 Příloha 

7.1 Autorská práva 
© 2002 

Tento dokument je právně chráněný. Práva, obzvláště ta, které se týkají překladu, dodatečného 
tisku, přetisku obrázků, uveřejňování v médiích, elektronického kopírování nebo zálohování v 
systémech pro zpracování dat zůstávají zachována, i když se používají jen v omezené míře. 

Technické změny vyhrazeny. 

7.2  Prohlášení výrobce 

Výrobce / firma uvádějící stroj do 
provozu 

Optimum Maschine GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 
 

tímto prohlašuje, že následující výrobek, 

Typ stroje Digitální indikátor pozice 

Sériové označení DPA 2000 

Odpovídající směrnice EU: 

Směrnice o elektromagnetické  
snášenlivosti 

89/336/EHS 

Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS 

odpovídá ustanovením výše uvedených směrnic – včetně změn, které platily v době 
výkladu. 

Byly použity následující harmonizované normy: 

EN 60309-1:1992 Konektory, zásuvky a spojky pro průmyslové 
použití – část 1: Obecná ustanovení 

EN 60799:1987 Přípojná vedení přístrojů (cord sets) 

EN 60799:1987 Elektroinstalační materiál – Přípojná vedení 
přístrojů a přípojná vedení přístrojů pro další 
propojení 

EN 61010-1:1993 Bezpečnostní předpisy pro elektrické měřící, řídící, 
regulační a laboratorní přístroje – část 1: Obecné 
požadavky 

EN 61558-1:1997 Bezpečnost transformátorů, síťových a podobných 
přístrojů – část 1: Obecné požadavky a zkoušky 

 

  
Thomas Collrep 
(jednatel) 

Kilian Stürmer 
(jednatel) 

Hallstadt, 18.11.2001 
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7.3 Sledování výrobku 
Je naší povinností sledovat naše výrobky i po expedici ze závodu. 

Laskavě Vás prosíme o zaslání následujících informací o výrobku: 
 pozměněné nastavovací data 
 zkušenosti z provozu indikátoru, které by mohly zajímat i jiné uživatele 
 opakující se poruchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt 

Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 99 
E-Mail: info@optimum-maschinen.de 
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

Digitální indikátor pozice

DPA 2000

výrobek
typ
výrobní číslo

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

 
 
 
 
 
pro koncového spotřebitele a zaručuje 
bezplatnou opravu výrobku této firmy podle 
podmínek dále uvedených po dobu 24 měsíců. 
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad. 
 
 

podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na 
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené 
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
této firmy podle podmínek dále uvedených po 
dobu 12 měsíců.  

 
 
 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně 

A B



Záruční podmínky pro případ A: 
 
 Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za jiným účelem 
než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým spotřebitelem. Podnikáním se rozumí 
soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ( § 2 odst.1 obchodního zákoníku). Právo 
z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu 
výrobku a popsat jak se tato vada projevuje. K písemné reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný koncovým 
spotřebitelem a doklad o zakoupení výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, 
bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku, nebudou považovány za doklady 
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619 odst.2 občanského zákoníku). 
Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen. 

Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku)není prodávajícím považováno: 
• Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku. 
• Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování po 

koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití. 
• Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci 

prodávajícího či v závazných technických normách. 
• Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak doložit. 

 
 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační nárok 
konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze 
věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o určitých aspektech 
prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových katalozích 
a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod k použití 
výrobku. 
 
Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 
 
 
Záruční podmínky pro případ B: 
 
 Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne dodání zboží; 
v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. 
 Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému určení. 
 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo vnějšími 
událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které prodávající použil, 
vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při obvyklém užíváním a vady 
způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití. 
 Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží: 

• Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno. 

 Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese prodávajícího, v níž je 
třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne 
a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. 
K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady 
reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace 
prodávající potvrdí  písemně, faxem nebo e-mailem s uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady. 
 Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za tím účelem sdělí 
kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit důvody, pro které toto 
potvrzení odmítá vydat. 
 Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží. 
 
Podpis kupujícího:        …………………………………………………... 
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