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Baterije
1. Pazite na baterijske uloške kojima se bliži kraj njihovog vijeka trajanja. 

Baterijski ulošci traju tipično od 250 do 500 punjenja. Ukoliko primijetite 
smanjenje učinkovitosti alata ili značajno skraćenje vremena rada s 
jednim punjenjem tada je došlo vrijeme za zamjenu baterijskog uloška. 
Propuštajući da to učinite može uzrokovati nepravilan rad alata ili 
oštećenje punjača.

2. Pohranjivanje baterije na duži rok mora biti u ispražnjenom stanju. 
Baterijski ulošci traju dulje i bolje se pune kada se čuvaju ispražnjeni. 
Nemojte zaboraviti potpuno napuniti baterijski uložak prije nego ga 
počnete koristiti nakon dužeg stajanja.

Zbrinjavanje baterija

 UPOZORENJE: Nemojte pokušavati rastaviti materiju ili ukloniti bilo 
koji dio koji strši iz priključnih kontakata baterije. Može doći do požara ili 
ozljeda. Prije odlaganja, izložene priključne kontakte zaštitite debljom izolir-
trakom da se spriječi kratki spoj. 

Pribor
Samo slijedeći RIDGID proizvodi su oblikovani za rad s Čistaćima odvoda K-
39/K-39B. Ostali pribor prikladan uporabu s drugim alatima može biti opasan 
pri uporabi na K-39/K-39B.

Skladištenje stroja
Motorni strojevi moraju biti na zatvorenom ili dobro pokriveni za kišnog 
vremena. Pohranite alat na zaključano mjesto koje je izvan dohvata djece 
i ljudi koji nisu vični čistačima odvoda. Ovaj čistač odvoda može uzrokovati 
teške ozljede ruku kod neuvježbanih korisnika.

Ogólne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia należy dokładnie 
zapoznać się z tymi zaleceniami oraz z 

dołączoną broszurą dotyczącą bezpieczeństwa. W 
przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących 
jakiegokolwiek aspektu użytkowania tego 
narzędzia należy skontaktować się z dystrybutorem 
RIDGID, aby uzyskać więcej informacji.

Skutkiem braku zrozumienia i nie przestrzegania 
wszystkich zaleceń może być porażenie prądem 
elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia 
ciała. 

NALEŻY ZACHOWAĆ TE ZALECENIA!

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem 
do czyszczenia przewodów 
ściekowych
• Nigdy nie chwytać obracającej się sprężyny przez szmatę lub 

zwykłą, luźną rękawicę. Może zostać owinięta wokół sprężyny i spo-
wodować poważne obrażenia. Ubierać tylko rękawice przeznaczone 
do obsługi urządzenia fi rmy RIDGID do czyszczenia przewodów 
ściekowych.

• Nie poddawać sprężyn działaniu nadmiernych naprężeń. Nadmierne 
naprężenie sprężyny może spowodować jej skręcenie lub załamanie, 
czego skutkiem mogą być poważne obrażenia.

• Urządzenie umieszczać w odległości w odległości jednej stopy od 
otworu wlotowego. W przypadku większej odległości może dojść do 
skręcenia lub załamania sprężyny.

• Nie używać urządzenia, gdy wyłącznik jest uszkodzony. Nie można 
zachować kontroli nad narzędziem, którego przełącznik jest niesprawny. 
Takie narzędzie stwarza zagrożenie i musi być naprawione.

• Urządzenie jest przystosowane do obsługi jednoosobowej. Operator 
musi kontrolować wyłącznik i sprężynę.

• Nie eksploatować maszyny pracującej z wstecznym kierunkiem 
obrotów (REV). Eksploatacja maszyny pracującej w odwrotnym kierunku 
może spowodować uszkodzenie sprężyny. Odwrotny kierunek obrotów 
wykorzystuje się tylko do wycofania sprężyny w przypadku napotkania 
przeszkody.

• Nie wkładać tego narzędzia do wody. Przedostanie się wody do 
obudowy silnika zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.

PL

K-39, K-39B, K-40
Instrukcja obsługi
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• Maszyn K39/K-39B lub K-40 używać tylko do czyszczenia przewo-
dów o średnicach 3/4” do 21/2”. Stosować się do zaleceń doty-
czących prawidłowego użytkowania urządzenia do czyszczenia 
przewodów ściekowych. Używanie lub zmodyfi kowanie urządzenia dla 
innych zastosowań może zwiększyć ryzyko doznania obrażeń.

• Zachowywać ostrożność podczas czyszczenia przewodów ścieko-
wych, gdzie były stosowane środki czyszczące. Unikać bezpośred-
niego kontaktu ze skórą i oczami. Niektóre środki czyszczące mogą 
powodować poważne oparzenia.

Bezpieczeństwo pracy z 
akumulatorem/ładowarką 
(tylko maszyna K-39)

 OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania ładowarki akumulatorów 
należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami oraz oznaczeniami 
ostrzegawczymi na (1) ładowarce akumulatorów, (2) zespole akumulatorów 
oraz (3) maszynie K-39B.

• Używać tylko ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem lub łado-
warki będącej bezpośrednią częścią zamienną Nie zastępować jej 
żadnymi innymi ładowarkami. Mogłoby to spowodować uszkodzenie 
akumulatora i/lub poważne obrażenia ciała.

• Ładować tylko akumulatory RIDGID Nr BP12. Akumulatory innego 
typu mogą eksplodować, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenia.

 Nie rozkładać ładowarki na części ani nie używać ładowarki, która 
została silnie uderzona, upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek 
inny sposób. Natychmiast wymienić uszkodzony przewód zasilający 
lub wtyczki. Skutkiem nieprawidłowego złożenia lub uszkodzenia może 
być porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

• Nie ładować akumulatorów w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Nie 
wystawiać ładowarki na deszcz lub śnieg. Jeżeli obudowa akumula-
tora jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób, nie wkładać jej do 
ładowarki. Skutkiem tego może być zwarcie akumulatora lub pożar.

• Pakiety akumulatorowe ładować w temperaturach wyższych niż 
4°C (40°F) i niższych niż 41°C (105°F). Urządzenie oraz zespół 
akumulatorów przechowywać w miejscach, gdzie temperatura nie 
spada poniżej 4°C (40°F) lub nie przekracza 49°C (120°F). Przed 
przystąpieniem do ładowania pozostawić zespół akumulatorów do 
wyrównania temperatury z temperaturą pokojową. Skutkiem nieodpo-
wiedniego obchodzenia się z akumulatorami może być wyciek, porażenie 
elektryczne lub oparzenia.

• Wyciek z akumulatora może wystąpić w warunkach skrajnie inten-
sywnego użytkowania lub skrajnych temperatur. Unikać kontaktu 
ze skórą i oczami. Płyn z akumulatora jest żrący i może powodować 
oparzenia chemiczne tkanek. W razie zetknięcia ze skórą, należy szybko 
przemyć takie miejsce wodą z mydłem, a następnie sokiem cytrynowym 
lub octem. Gdyby doszło do kontaktu tego płynu z oczami, należy prze-
płukiwać je wodą przynajmniej przez 10 minut oraz zwrócić się pomoc 
medyczną.

• Podczas ładowania zespołu akumulatorów, ładowarkę należy umieś-
cić na płaskiej powierzchni z niepalnego materiału oraz z dala od 
palnych materiałów. Ładowarka oraz zespół akumulatorów nagrzewają 
się podczas ładowania Wykładziny dywanowe oraz inne materiały izola-
cyjne utrudniają prawidłowe krążenie powietrza, co może być przyczyną 
przegrzewania się ładowarki i pakietu akumulatora. W razie zaobser-
wowania dymu lub topienia się obudowy należy natychmiast odłączyć 
ładowarkę i nie używać zespołu akumulatorów lub ładowarki.

• Gdy akumulator nie znajduje się w maszynie lub w ładowarce, 
należy przechowywać go z dala od metalowych przedmiotów. Na 
przykład, aby uniknąć zwarcia biegunów, NIE UMIESZCZAĆ akumulato-
rów w skrzynce narzędziowej lub kieszeni razem z gwoździami, śrubami, 
kluczami, itp. Skutkiem takiego postępowania może być pożar lub 
obrażenia ciała.

• Nie wkładać akumulatorów do ognia ani nie dopuszczać do silnego 
nagrzewania. Mogłoby dojść do eksplozji, powodującej poważne obraże-
nia ciała.

 

Rysunek 1 – Urządzenie do czyszczenia przewodów ściekowych 
K-39AF

Opis, dane techniczne i 
wyposażenie standardowe

Opis
Urządzenia fi rmy RIDGID, model K-39 AF, K-39 AF z zasilaniem 
akumulatorowym oraz K-40 są ręcznymi maszynami przeznaczonymi do 
czyszczenia przewodów ściekowych o średnicach 3/4” do 21/2” w kuchniach, 
łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.

K-39 z napędem elektrycznym jest urządzeniem z podwójną izolacją, z 
polaryzowaną wtyczką. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę stosowania 
trzyżyłowego przewodu zasilającego z uziemieniem oraz układu zasilania z 
uziemieniem. 

Uchwyt o działaniu ślizgowym chwyta sprężynę w taki sposób, że można ją 
przecisnąć przez zator z równoczesnym obracaniem się bębna.

Zespół autoposuwu automatycznie wprowadza i wyciąga sprężynę, eliminując 
potrzebę ręcznej kontroli.

Model K-39B (rysunek 2) o zasilaniu akumulatorowym eliminuje potrzebę 
dysponowania gniazdkiem elektrycznym lub przedłużaczem elektrycznym 
w miejscu stosowania narzędzia. Jest oferowany z uchwytem o działaniu 
ślizgowym oraz z zespołem autoposuwu.

Uchwyt ręczny

Przycisk
FORWARD 
(DO PRZODU) / 
REVERSE 
(DO TYŁU)

Uchwyt o działaniu ślizgowym

Dźwignia 
autoposuwu 
REVERSE 
(DO TYŁU) 

Przełącznik 
zmiany prędkości

Dźwignia 
autoposuwu 
FORWARD 
(DO PRZODU) 
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Rysunek 2 – Urządzenie K-39B do czyszczenia przewodów ściekowych
Urządzenie K-40 fi rmy RIDGID do czyszczenia przewodów ściekowych 
(Rysunek 3) jest przeznaczone do czyszczenia przewodów o średnicach 
30-75 mm. Maszyna K-40 jest wyposażona w końcówkę prowadzącą oraz 
zespół autoposuwu o podwójnym działaniu, zapewniające łatwy dostęp do 
ciasnych przestrzeni.

Rysunek 3 – Urządzenie K-40 do czyszczenia przewodów ściekowych

Dane techniczne, wyposażenie 
standardowe oraz wyposażenie 
dodatkowe urządzeń K-39, K-40: 
patrz katalog

Przegląd urządzenia do 
czyszczenia przewodów 
ściekowych

 OSTRZEŻENIE: Przeglądaj swą maszynę do czyszczenia przewodów 
ściekowych, aby uniknąć poważnych obrażeń. Przedstawione poniżej 
procedury inspekcyjne należy wykonywać przed każdym użyciem maszyny.

1. Upewnić się, czy maszyna do czyszczenia przewodów ściekowych jest 
wyłączona z sieci.

2. Elektryczne części składowe:
 Urządzenie K-39, K-40 do czyszczenia przewodów ściekowych:
 Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego i 

wtyczki. Jeśli wtyczka została zmodyfi kowana lub doszło do uszkodze-
nia przewodu zasilającego, nie należy używać urządzenia do czysz-
czenia przewodów ściekowych dopóki przewód zasilający nie zostanie 
wymieniony.

 Ładowarka do urządzenia K-39 z zasilaniem akumulatorowym:
 Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego i 

wtyczki. Jeśli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtycz-
ki, nie należy używać ładowarki, dopóki przewód zasilający nie zosta-
nie wymieniony. Sprawdzić ładowarkę pod względem uszkodzeń. 
Nie używać ładowarki, która została silnie uderzona, upuszczona lub 
uszkodzona w jakikolwiek inny sposób.

3. Sprawdzić maszynę do czyszczenia przewodów ściekowych pod 
względem uszkodzeń, braków, niewłaściwego ustawienia lub zaklesz-
czenia części, a także wszelkich innych stanów, które mogłyby mieć 
niekorzystny wpływ na bezpieczne, normalne użytkowanie urządzenia. W 
przypadku stwierdzenia występowania któregokolwiek z tych stanów, nie 
należy używać maszyny do czasu wykonania naprawy.

4. W razie potrzeby nasmarować urządzenie do czyszczenia przewodów 
ściekowych oraz zespół autoposuwu zgodnie z zaleceniami Instrukcji 
konserwacji.

5. Stosować wyposażenie dodatkowe, które zostało przeznaczone do tej 
maszyny do czyszczenia przewodów ściekowych i spełnia wymagania 
danego zastosowania. Właściwe elementy wyposażenia dodatkowego 
zapewniają możliwość prawidłowego i bezpiecznego wykonania zadania. 
Używanie w tym urządzeniu elementów wyposażenia dodatkowego 
przeznaczonych dla innego sprzętu może być niebezpieczne.

6. Oczyścić z oleju, smaru i zanieczyszczeń wszystkie uchwyty sprzętu i 
elementy sterownicze. Zmniejsza to ryzyku doznania obrażeń wskutek 
wyślizgnięcia się narzędzia lub elementu sterowniczego z dłoni.

7. Sprawdzić sprężyny oraz ich połączenia pod względem zużycia i wystę-
powania uszkodzeń. Wymienić sprężyny w razie silnego skorodowania 
lub zużycia. Zużycie sprężyny można poznać po spłaszczeniu ze-
wnętrznych części zwojów lub występowaniu kilku załamań na długości 
sprężyny.

 OSTRZEŻENIE: Zużyta lub uszkodzona sprężyna może pęknąć powodując 
poważne obrażenia ciała.

Przygotowanie do pracy 
urządzenia do czyszczenia 
przewodów ściekowych oraz 
przestrzeni roboczej

 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, konieczne jest 
prawidłowe przygotowanie urządzenia oraz przestrzeni roboczej. W celu 
przygotowania maszyn K-39, K-40 i K-39B do pracy należy wykonać czynności 
przedstawionych poniżej procedur.
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Urządzenie K-39, K-40 do czyszczenia 
przewodów ściekowych:
1. Sprawdzić, czy w przestrzeni roboczej:

• jest odpowiednie oświetlenie,
• nie ma palnych cieczy, oparów lub pyłu, które mogłyby zapalić się,
• jest trasa do gniazda elektrycznego uporządkowana w taki sposób, 

aby nie było na niej źródeł ciepła lub oleju, ostrych krawędzi ani ru-
chomych części, które mogłyby spowodować uszkodzenie przewodu 
elektrycznego,

• jest suche miejsce dla operatora.
2. Sprawdzić, czy nie został wciśnięty spust przełącznika (K-39).
3. Przyłączyć urządzenie do czyszczenia przewodów ściekowych do 

gniazda elektrycznego, dbając o ułożenie przewodu zasilającego wzdłuż 
wybranej uprzednio trasy. Jeżeli przewód zasilający nie sięga gniazda, 
użyć przedłużacza w dobrym stanie.

 OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nigdy 
nie używać przedłużacza, który jest uszkodzony lub nie spełnia poniższych 
wymagań:

• Przewód jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, 
jeśli ma być używany poza pomieszczeniami.

• Przewód posiada żyły o dostatecznej grubości (1,5 mm² dla długości 
do 30m). Jeżeli grubość żył przewodu jest zbyt mała, przewód może 
przegrzewać się, powodując stopienie izolacji przewodu lub zapłon 
przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie.

 OSTRZEŻENIE: W celu zredukowania zagrożenia porażeniem 
elektrycznym należy dbać, aby wszystkie połączenia elektryczne były suche i 
nie znajdowały się na podłożu.

Przygotowanie do usunięcia zatkania 
zlewu:
1. Najpierw wymontować syfon, odkręcając go z obu stron. Pamiętać o 

podstawieniu wiadra pod zlewem, aby wyłapać wodę zgromadzoną w 
zlewie. Oczyścić syfon z ewentualnych zanieczyszczeń.

2. Umieścić maszynę K-39, K-40 blisko przewodu ściekowego wychodzące-
go ze ściany i wykonać czynności instrukcji obsługi.

Przygotowanie do usunięcia zatkania 
wanny:
1. Zdjąć płytkę pokrywki przelewu wanny. Wyciągnąć korek, odsłaniając 

otwarty otwór.

PRZESTROGA: NIE URUCHAMIAĆ maszyny ze sprężyna przełożoną przez 
otwór spustowy w dnie wanny. ZAWSZE przekładać ją przez przelew wanny.

2. Umieścić maszynę K-39, K-40 blisko otworu przelewowego  i wykonać 
czynności instrukcji obsługi.

Przygotowanie do usunięcia pisuaru:
1. Zdjąć pisuar ze ściany. Umieścić wiadro pod spustem, aby wychwycić 

zebraną wodę. Oczyścić pisuar z ewentualnych zanieczyszczeń. Próba 
oczyszczenia przewodu ściekowego poprzez pisuar może spowodować 
uszkodzenie porcelany.

2. W celu oczyszczenia przewodu ściekowego wykonać poniższe zalecenia 
instrukcji obsługi.

Przygotowanie ładowarki do 
urządzenia K-39 z zasilaniem 
akumulatorowym:
Procedura ładowania akumulatora:

 OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ładowarki do akumulatorów należy 
zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do akumulatora i do ładowarki.

1. Umieścić ładowarkę w taki sposób, aby przewód zasilający i ładowarka 
nie były narażone na nadepnięcie, potykanie się o nie lub na uszko-
dzenie. Nie narażać ładowarki na działanie mokrego otoczenia, jak na 
przykład deszcz lub śnieg.

2. Pakiet akumulatora ładować w temperaturach wyższych niż 4°C (40°F) i 
niższych niż 41°C (105°F). Urządzenie oraz pakiet akumulatora przecho-
wywać w miejscu, gdzie temperatura nie przekracza 49°C (120°F) lub 
nie spada poniżej 4°C (40°F). Przed przystąpieniem do ładowania pozo-
stawić zespół akumulatorów do wyrównania temperatury z temperaturą 
pokojową.

3. Przyłączyć wtyczkę ładowarki akumulatorów do odpowiedniego źródła 
zasilania prądem przemiennym.

 OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nigdy 
nie używać przedłużacza, który jest uszkodzony lub nie spełnia poniższych 
wymagań:

• Przewód posiada kołki stykowe na wtyczce sieciowej o podobnym 
kształcie i rozmiarach, jak wtyczka ładowarki.

• Przewód jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, 
jeśli ma być używany poza pomieszczeniami. 

• Przewód posiada żyły o dostatecznej grubości (1,5 mm² dla długości 
do 30m). Jeżeli grubość żył przewodu jest zbyt mała, przewód może 
przegrzewać się, powodując stopienie izolacji przewodu lub zapłon 
przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie.

4. Przed wsunięciem zespołu akumulatorów zdjąć nasadkę ochronną i 
dopiero wtedy wsunąć zespół akumulatorów do ładowarki.

5. Po włożeniu pakietu akumulatora zacznie “MIGOTAĆ” zielona lamp-
ka wskaźnikowa ładowarki. Oznacza to przebieg procesu szybkiego 
ładowania. Szybkie ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane po 
całkowitym naładowaniu zespołu akumulatorów.

 Kiedy lampka wskaźnikowa przestanie “MIGOTAĆ” (i zacznie świecić 
ciągłym zielonym światłem), szybie ładowanie jest zakończone.

 Kiedy proces ładowania zespołu akumulatorów jest rozpoczynany, ciągłe 
zielone światło lampki może również oznaczać, że zespół akumulatorów 
jest zbyt gorący lub zbyt zimny.

 Zadaniem tej lampki jest sygnalizowanie szybkiego ładowania zespołu 
akumulatorów. Nie wskazuje ona dokładnie punktu pełnego naładowania. 
Lampka przestanie migotać w krótszym czasie, jeżeli zespół akumulato-
rów nie był całkowicie rozładowany.
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 Gdy zespół akumulatorów został całkowicie naładowany, należy odłączyć 
ładowarkę od sieci elektrycznej (jeśli nie ma być ładowany inny zespół 
akumulatorów) i wsunąć zespół akumulatorów w uchwyt narzędzia.

 W celu uniknięcia pożaru lub obrażeń ciała, gdy akumulator nie jest w 
narzędziu lub w ładowarce, zawsze należy zakładać ochronną nasadkę 
na koniec zespołu akumulatorów.

 

Rysunek 4 – Ładowanie zespołu akumulatorów

UWAGA! Ładowanie trwa w przybliżeniu jedną godzinę.

 OSTRZEŻENIE: Ładować tylko akumulatory typu RIDGID. Akumulatory 
innego typu mogą eksplodować, powodując obrażenia ciała.

5. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.

Ważne uwagi dotyczące ładowania
1. W ciągi kilku pierwszych cykli ładowania, zespół akumulatorów przyjmuje 

tylko około 80% ładunku odpowiadającego jego maksymalnej pojemno-
ści. Jednak po kilku pierwszych cyklach ładowania akumulator będzie 
ładował się do swej pełnej pojemności.

2. Ładowarka jest przystosowana do szybkiego ładowania akumulatora 
tylko wtedy, gdy jego temperatura mieści się w zakresie od 4°C (40°F) 
do 41°C (105°F).

3. Znaczne skrócenie czasu pracy na jedno naładowanie może oznaczać, 
że zbliża się koniec okresu przydatności zespołu akumulatorów do 
użytkowania i powinien być wymieniony.

4. Gdy przewiduje się długi okres, kiedy narzędzie nie będzie używane 
(tj. przez miesiąc lub dłużej), wtedy najlepiej jest używać narzędzie do 
całkowitego rozładowania i dopiero odłożyć zespół akumulatorów do 
przechowywania. Po długim okresie przechowywania pojemność przy 
pierwszym naładowaniu będzie obniżona. Po dwóch lub trzech cyklach 
ładowania/rozładowania zostanie przywrócona normalna pojemność. 
Pamiętać o odłączeniu ładowarki od sieci na czas przechowywania.

5. Gdy akumulator nie ładuje się prawidłowo:
A. Sprawdzić napięcie w gniazdku przyłączając jakieś inne urządzenie 

elektryczne.
B. Upewnić się, czy gniazdko nie jest połączone z wyłącznikiem oświetle-

nia, który wyłącza zasilanie gniazdka w chwili wyłączenia oświetlenia.
C. Sprawdzić, czy styki zespołu akumulatorów nie są zanieczyszczone. 

W razie potrzeby oczyścić je przy użyciu wacika bawełnianego i alko-
holu.

D. Jeżeli nadal nie można zapewnić prawidłowości ładowania, należy od-
dać lub przesłać urządzenie, zespół akumulatorów oraz ładowarkę do 
Centrum Serwisowego Ridge Tool.

Urządzenie do czyszczenia 
przewodów ściekowych K-39 z 
zasilaniem akumulatorowym
1. Zwolnić zespół akumulatorów z narzędzia naciskając z obu stron przyci-

ski zwalniające i pociągając w dół. W celu włożenia akumulatora należy 
odpowiednio ustawić zespół akumulatorów i wsunąć go w narzędzie aż 
do zablokowania na swoim miejscu. Nie stosować nadmiernej siły.

2. Sprawdzić, czy w przestrzeni roboczej:
• jest odpowiednie oświetlenie,
• jest suche miejsce dla operatora.
• nie ma palnych cieczy, oparów lub pyłu, które mogłyby zapalić się.

Instrukcja obsługi

 OSTRZEŻENIE: Ubierać tylko rękawice przeznaczone do obsługi 
urządzenia fi rmy RIDGID do czyszczenia przewodów ściekowych. Nigdy nie 
chwytać obracającej się sprężyny poprzez szmatę lub luźną rękawicę z tkaniny, 
które mogą być owinięte wokół sprężyny powodując poważne obrażenia.
Zawsze zakładać osłonę na oczy, aby chronić je przed brudem i innymi obcymi 
ciałami. Zakładać obuwie bezpoślizgowe z gumowymi podeszwami.
Zachowywać ostrożność podczas czyszczenia przewodów ściekowych, 
gdzie były stosowane środki chemiczne. Unikać zetknięcia się ich ze skórą, a 
zwłaszcza z oczami i twarzą, ponieważ mogłoby to doprowadzić do poważnych 
oparzeń. Starannie spłukać dłonie po zetknięciu ze środkami chemicznymi.

Elementy sterujące

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia do 
czyszczenia przewodów ściekowych należy poznać lokalizację i przeznaczenie 
wszystkich elementów sterujących.

Uchwyt o działaniu ślizgowym (K-39)
Pociągnąć uchwyt ręczny DO TYŁU i wtedy zablokuje się on w położeniu 
włączonym w celu chwycenia sprężyny. Ta akcja powoduje zablokowanie 
sprężyny w taki sposób, że można ją wcisnąć w zator z kontynuowaniem 
obracania bębna. Uniemożliwia to również wciągnięcie sprężyny do bębna 
w chwili napotkania przeszkody (Rysunek 5). Pchnąć uchwyt DO PRZODU 
w celu rozłączenia i wyciągnięcia sprężyny lub wciągnięcia sprężyny do 
pojemnika.

Przełącznik zmiany prędkości (K-39)
Można pracować przy dowolnej prędkości od 0 do maksimum 450 obr/min, do 
700 obr/min w przypadku modelu bezprzewodowego. Prędkość przełącza się 
płynnie zmieniając nacisk na przycisk. Zwiększenie nacisku powoduje wzrost 
prędkości obrotowej, a zwolnienie nacisku zmniejsza prędkość obrotową.

Zespół akumulatorów

Przyciski 
zwalniające
akumulatora

Lampka 
wskaźnikowa

Nasadka 
ochronna

Ładowarka
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Przycisk FORWARD (DO PRZODU) / 
REVERSE (DO TYŁU)
Przycisk FORWARD (DO PRZODU) / REVERSE (DO TYŁU), umieszczony 
powyżej przełącznika zmiany prędkości, zmienia kierunek obrotów sprężyny. 
W celu uzyskania obrotów w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara (normalny) należy pchnąć przełącznik w lewą stronę (do 
położenia FORWARD (DO PRZODU)). W celu włączenia obrotów w kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara należy pchnąć przełącznik 
w prawa stronę (do położenia REVERSE (DO TYŁU)). 

PRZESTROGA: Przed zmianą położenia przełącznika FORWARD (DO 
PRZODU) / REVERSE (DO TYŁU) zespół napędowy musi być całkowicie 
zatrzymany. Położenie REVERSE (DO TYŁU) jest wykorzystywane tylko do 
uwolnienia sprężyny z zatoru.

UWAGA! Kiedy używa się modelu K-39 AF i K-40 AF urządzenia, 
nie występuje potrzeba włączania odwrotnego kierunku obrotów 
w celu wyjęcia sprężyny (obowiązuje to w przypadku modelu 
K39 AF, wersja styczeń 2007 oraz K-40 AF, wersja sierpień 2007). Wystarczy 
użyć dźwigni wstecznego kierunku obrotów na zespole autoposuwu. Jeżeli 
jednak dojdzie do utknięcia w zatorze lub wystąpi potrzeba “wykręcenia” 
sprężyny z czegoś, należy włączyć wsteczny bieg maszyny. W przypadku 
urządzenia K-40 z zespołem autoposuwu pojedynczego działania, w celu 
odzyskania sprężyny konieczne jest włączenie wstecznego kierunku obrotów 
silnika.

PRZESTROGA: Włączenie wstecznego biegu zespołu AF spowoduje zmianę 
kierunku obrotów sprężyny i zmianę działania dźwigni kierunkowych zespołu 
autoposuwu (kierunek “do przodu” stanie się kierunkiem “do tyłu”).

Czyszczenie przewodu ściekowego
1. Przed włączeniem maszyny wsunąć ręcznie sprężynę do otworu ścieko-

wego tak głęboko, jak to jest możliwe. Pozostawić około 6 cali sprężyny 
pomiędzy otworem ściekowym i końcówką maszyny 
(Rysunek 5).

 

Rysunek 5 – Utrzymywać odległość pomiędzy otworem ściekowym i 
końcówką maszyny równą 6 cali lub mniej 
2. Ustawić przełącznik FORWARD (DO PRZODU) / REVERSE (DO TYŁU) 

w położeniu FORWARD (DO PRZODU).
3. Wcisnąć spust przełącznika i przed kontynuowaniem upewnić się, czy 

obraca się cała sprężyna.

UWAGA! Nie można używać zespołu autoposuwu urządzenia K-39, został 
włączony mechanizm zaciskowy uchwytu ręcznego. Pchnąć uchwyt ręczny 
całkowicie do przodu.

4. Wcisnąć dźwignię autoposuwu do przodu w celu wprowadzenia sprężyny 
do ścieku.

UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy poznać długość odcinka 
czyszczonej rury. Wprowadzenie sprężyny na zbyt dużą głębokość może 
spowodować uszkodzenie sprzętu oraz sprężyny.

5. Wprowadzać sprężynę aż do napotkania zatoru lub do chwili, kiedy 
sprężyna zacznie zacinać się.

6. Maszyna K-39: Zwolnić dźwignię autoposuwu do przodu i wycofać sprę-
żynę przy użyciu dźwigni autoposuwu do tyłu. Następnie ponownie użyć 
dźwigni autoposuwu do przodu, aby wsunąć sprężynę w celu usunięcia 
zatoru po kawałku. Kontynuować te czynności wsuwania i wycofywania 
sprężyny aż do chwili przejścia przez zator.

 Maszyna K-40: Zmienić kierunek obrotów maszyny w celu wycofania 
sprężyny. Następnie ponownie zmienić kierunek obrotów, aby wsunąć 
sprężynę do ścieku. Powtarzać te czynności aż do chwili przejścia przez 
zator.

 OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczać, aby na sprężynie wystąpiły duże 
naprężenia. Może się to zdarzyć, gdy narzędzie tnące uderzy o przeszkodę 
i przestanie obracać się, a silnik i sprężyna nadal obracają się. Moment 
obrotowy będzie narastać aż do chwili, kiedy sprężyna nagle skręci się i 
może owinąć się wokół dłoni lub ramienia operatora. Dzieje się to szybko 
i bez ostrzeżenia, należy więc działać powoli i z zachowaniem ostrożności 
wprowadzając sprężynę do przewodu ściekowego. Jeżeli dojdzie do 
uwięźnięcia w przeszkodzie, należy zapoznać się z Instrukcją postępowania 
przy odwrotnym kierunku obrotów w rozdziale “Procedury specjalne”.

7. Kiedy ściek zostanie otwarty i udrożniony, kontynuować wprowadzanie 
sprężyny wykorzystując autoposuw w celu oczyszczenia pozostałej 
części ścieku.

8. W celu odzyskania sprężyny wystarczy po prostu nacisnąć dźwignię 
autoposuwu do tyłu (K-39) albo ręcznie wyciągnąć sprężynę (K-40).

UWAGA! Maszyna K-39: Nie występuje potrzeba zmiany kierunku obrotów 
silnika, aby odzyskać sprężynę. Wystarczy wcisnąć dźwignię autoposuwu do 
tyłu.

9. Całkowicie zwolnić spust przełącznika obrotów zanim sprężyna lub na-
rzędzie zostanie wysunięte z otworu ściekowego. Sprężynę lub narzędzie 
trzeba wyjąć ręcznie, ponieważ na końcu mogą być zanieczyszczenia, 
które rozprysną się w przestrzeni roboczej.
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Procedury specjalne

Instrukcją postępowania przy 
odwrotnym kierunku obrotów
Gdy dojdzie do uwięźnięcia sprężyny/ostrza w przeszkodzie, należy zwolnić 
przełącznik zmiany prędkości obrotowej i przed włączeniem biegu wstecznego 
poczekać na całkowite zatrzymanie się silnika.
Ustawić przycisk FORWARD (DO PRZODU) / REVERSE (DO TYŁU) w 
położeniu REVERSE (DO TYŁU). Wcisnąć spust tylko do chwili uwolnienia 
sprężyny/ostrza z przeszkody. Natychmiast zwolnić spust przełącznika 
prędkości.

PRZESTROGA: Bieg REVERSE (DO TYŁU) należy stosować tylko w celu 
uwolnienia ostrza z zatoru.

UWAGA! Gdy kierunek wirowania silnika jest odwrotny, następuje zmiana 
działania dźwigni kierunkowych autoposuwu, (kierunek DO PRZODU staje się 
kierunkiem DO TYŁU i odwrotnie).

Kiedy tylko sprężyna/ostrze zostanie uwolnione i silnik zatrzyma się, należy 
przestawić przycisk FORWARD (DO PRZODU) / REVERSE (DO TYŁU) do 
położenia FORWARD (DO PRZODU).

Wkładanie sprężyny do pojemnika 
sprężyny

  OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wkładania sprężyny należy 
upewnić się, czy maszyna jest odłączona od sieci elektrycznej.

Maszyna K-39, K-39B oraz K-40 jest dostarczana z bębnem wewnętrznym, 
który jest dopasowany do wnętrza pojemnika sprężyny, co umożliwia łatwą 
wymianę sprężyny. Modele K-39, które zawierają dodatkową sprężynę jako 
wyposażenie standardowe, są dostarczane wraz z bębnem wewnętrznym dla 
każdej sprężyny. Wykorzystanie funkcji bębna wewnętrznego:
1. Pociągnąć uchwyt ręczny do przodu do położenia wyłączenia 

mechanizmu.
2. Poluzować cztery (4) śruby mocujące przednią połowę pojemnika na 

tylnej połowie. Każda z nich poluzować o 3 (trzy) pełne obroty 
(Rysunek 6).

3. Oddzielić przednią połowę pojemnika od tylnej połowy obracając przed-
nią połowę.

4. Zdjąć bęben wewnętrzny z gniazda zamocowania razem ze sprężyną.
5. Założyć nowy bęben wewnętrzny do tylnej połowy pojemnika i wyciągnąć 

z niego odcinek sprężyny o długości około jednej stopy (Rysunek 7).

 

Rysunek 6 – Odkręcić cztery (4) śruby z tylnej połówki pojemnika o 
około trzy (3) pełne obroty
6. Przełożyć odsłoniętą głowicę sprężyny przez zespół przedniej połowy, 

ułożyć odpowiednio przednią połowę na tylnej połowie oraz obrócić 
przednią część w celu zamknięcia na swoim miejscu. Dokręcić śruby.

7. W przypadku urządzenia K-39 AF trzeba pociągnąć obie dźwignie 
autoposuwu FORWARD (DO PRZODU) / REVERSE (DO TYŁU) w celu 
przeprowadzenia głowicy sprężyny przez zespół autoposuwu.

 

Rysunek 7A – Przy wkładaniu sprężyny do bębna wewnętrznego należy 
zwijać go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

 

Rysunek 7B – Przełożyć odsłoniętą część sprężyny poprzez przednią 
połowę i złożyć przednią połowę z tylną połową
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Zalecenia dotyczące konserwacji

  OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek 
czynności konserwacyjnych lub regulacyjnych należy upewnić się, czy 
urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania.

Urządzenie do czyszczenia przewodów 
ściekowych
1. Sprężyny należy starannie przepłukać wodą po każdym użyciu w celu 

zapobieżenia niszczącego działania środków do czyszczenia przewodów 
ściekowych. Stosować RIDGID Cable Rust Inhibitor lub inny równorzęd-
ny olej.

UWAGA! Kiedy sprężyny nie są używane, należy przechowywać je w 
pomieszczeniach, aby zapobiec uszkodzeniu przez te czynniki.

Wymienić sprężyny w razie silnego skorodowania lub zużycia. Zużycie 
sprężyny można rozpoznać po spłaszczeniu zewnętrznych zwojów.

2. Czystą szmatką przetrzeć urządzenie. Olej, smar lub inne substancje 
mogą powodować pogorszenie stanu.

 Pewne środki do czyszczenia oraz rozpuszczalniki powodują uszkodze-
nia tworzywa sztucznego. Są to następujące czynniki: benzyna, cztero-
chlorek węgla, chlorowane rozpuszczalniki do czyszczenia, amoniak oraz 
detergenty zawierające amoniak używane w gospodarstwach domowych. 
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń, należy unikać stosowania tych oraz 
innych środków czyszczących.

3. Regularnie opróżniać bęben wewnętrzny z przechwyconych płynów. 
Wystarczy przytrzymać maszynę zwróconą końcówką w dół i spuścić 
nadmiar płynu po każdym użyciu maszyny.

4. Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

W przybliżeniu jeden raz w roku należy oddać maszynę K-39 do najbliższego 
Autoryzowanego Centrum Serwisowego RIDGID w celu:

• oczyszczenia i sprawdzenia części,
• nasmarowania świeżym środkiem smarującym,
• sprawdzenia układu elektrycznego,
• wykonania wszystkich napraw. 

Autoposuw
Kropla środka smarującego nałożona w następujących miejscach jeden raz w 
miesiącu zapewni przedłużenie okresu przydatności do użytkowania zespołu 
autoposuwu oraz zapewni zachowanie dobrego stanu:

• miejsce umieszczenia ramienia obrotowego/sprężyny.

Wraz z upływem czasu w zespole autoposuwu gromadzi się brud, smar 
i zanieczyszczenia. Należy okresowo wymontować i oczyścić zespół 
autoposuwu.

 

Rysunek 8

Akumulatory
1. Należy zwracać uwagę na zespoły akumulatorów, których okres przydat-

ności do użytkowania dobiega końca. Zazwyczaj zespoły akumulatorów 
wystarczają na 250 do 500 operacji ładowania. W razie zauważenia 
obniżenia sprawności narzędzia lub znacznego skrócenia okresu pracy 
pomiędzy kolejnymi ładowania, oznacza to nadejście chwili wymiany 
zespołu akumulatorów. Zaniedbanie tej wymiany może być przyczyną 
nieprawidłowego działania narzędzia lub uszkodzenia ładowarki.

2. Akumulatory należy przechowywać w stanie rozładowanym przez długie 
okresy czasu. Zespoły akumulatorów wystarczają na dłużej i lepiej 
się ładują, gdy są przechowywane w stanie rozładowanym. Należy 
pamiętać o pełnym naładowaniu zespół akumulatorów po długim okresie 
przechowywania.

Utylizacja akumulatorów

 OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować rozkładania akumulatorów 
na części ani usuwania jakichkolwiek części wystających z zacisków. 
Skutkiem takiego postępowania może być pożar lub obrażenia ciała. Przed 
utylizacją akumulatora należy owinąć odsłonięte zaciski grubą taśmą 
izolacyjną w celu zabezpieczenia przed zwarciem elektrycznym.

Wyposażenie pomocnicze
Tylko następujące produkty fi rmy RIDGID są przeznaczone do współpracy 
z urządzeniami do czyszczenia przewodów ściekowych K-39/K-39B. Inne 
elementy wyposażenia dodatkowego, dostępne do użytkowania z innymi 
narzędziami, mogą być niebezpieczne podczas użytkowania z maszynami 
K-39/K-39B.

Przechowywanie maszyny
Sprzęt z napędem silnikowym musi być przechowywany w pomieszczeniu 
lub dobrze osłonięty podczas deszczowej pogody. Narzędzie przechowywać 
w zamykanej przestrzeni, która pozostaje poza zasięgiem dzieci oraz osób 
nie zaznajomionych z urządzeniami do czyszczenia przewodów ściekowych. 
Ta maszyna do czyszczenia przewodów ściekowych może spowodować 
poważne obrażenia ciała, gdy jest obsługiwana przez nie przeszkolonego 
użytkownika.




