
0. 

Návod k použití 

 

Akumulátorové lisovací kleště MELSCHER PZ-1550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k neustálému vývoji se aktuální produkt může mírně lišit od zde popsaného produktu. 

 

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento návod. 

 

Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění. 

 

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD 



1. 

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD 

Uschovejte si tento návod o bezpečnostních upozorněních a opatřeních, montáži, provozu, kontrole, 

postupech údržby a čištění. Zapište si datum nákupu. Uschovejte si tento návod a účtenku na 

bezpečném a suchém místě pro případ budoucí potřeby. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Důležité bezpečnostní symboly upozornění použité v této příručce, na štítcích a všech dalších 

informacích dodávané s tímto produktem: 

 

!      Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Používá se k upozornění na potenciální 

nebezpečí zranění osob. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která 

ukazují tento symbol, aby se zabránilo možnému zranění nebo smrti. 

 

! DANGER     NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může 

mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

 

! WARNING VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může 

způsobit smrt nebo vážné zranění. 

 

! CAUTION VAROVÁNÍ používané se symbolem bezpečnostní výstrahy, označuje     

nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může způsobit lehké nebo 

středně těžké zranění. 



2. 

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 

PRO BEZPEČNOU PRÁCI S TÍMTO NÁŘADÍM JE NUTNÉ, ABYSTE SI POZORNĚ 

PŘEČETLI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDETE RESPEKTOVAT 

INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ, NEBUDE VÁM ZÁRUKA 

UZNÁNA. 

1. Bezpečnost pracovního prostoru 

 
a. Udržujte pracovní prostor čistý a přehledný. Nepořádek nebo neuklizené prostory vedou často 

k nehodám. 
 
b.  Tento nástroj není izolovaný; nepoužívejte jej proto na vodiče pod napětím. 
 
c.  Nepoužívejte a neskladujte nástroj při vysoké teplotě nebo v prostředí spolu s    
   žíravou kapalinou. Věnujte pozornost stárnutí těsnění.  
 
d.  Při práci s akumulátorovými kleštěmi udržujte děti a přihlížející mimo dosah nástroje.   

Rozptylování způsobuje ztrátu vaší kontroly.  
 
e.  Nepoužívejte ani nenabíjejte nářadí v hořlavém a výbušném prostředí. 

 

2. Elektrická bezpečnost 

 
a.  Ujistěte se, že zástrčka odpovídá typu Vaší zásuvky. Nikdy neprovádějte žádné změny na 
   zástrčce.  
 
b.  Neumísťujte nářadí, baterii ani nabíječku do deštivého nebo vlhkého prostředí. V případě, že 

by do přístroje či nabíječky vnikla voda, mohl by snadno dojít k úrazu elektrickým proudem. 
 
c.  Nepoužívejte elektrický kabel k přenášení, tahání nebo vytahování zástrčky. Poškozený nebo 

zkroucený kabel nezapojujte do elektrické sítě, může způsobit smrtelný úraz elektrickým 
proudem. 

 
d.  Pokud Vám nabíječka spadla nebo došlo k jinému poškození, nepokoušejte se ji opravit  
   sami, zašlete ji co nejdříve zpět autorizovanému servisnímu středisku. Poškozená nabíječka  
   může způsobit nehodu elektrickým proudem. 
 
e.  Nejlepší teplota pro nabíjení je v rozmezí mezi 10°C – 40°C. Ujistěte se, že vzduchový otvor 

pro větrání nabíječky a baterie jsou během nabíjení odkryté. 
 
 
 
 
 



3. 

 
f.  Pokaždé vypněte napájení nabíječky, abyste snížili nebezpečí ze strany použití dětí nebo 

osob, které nejsou odborníky na zacházení s těmito nástroji. 
 
g.  Nezkratujte baterii, mohlo by to způsobit explozi. 
 
h. Nenabíjejte v nabíječce vadné a nefunkční baterie, mohlo by dojít k úrazu elektrickým    

proudem. 
 
i.  Nerozebírejte baterii ani nabíječku. V případě jakéhokoli problému se obraťte na  
  výrobce nebo obchodního zástupce. 
 
 
 
3. Osobní bezpečí 
 
a.  Během používání buďte pozorní, sledujte, co děláte a při ovládání nástroje používejte zdravý 

rozum. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léčiv. 
Chvilka nepozornosti může způsobit vážná zranění. 

 
b.  Používejte bezpečnostní pracovní pomůcky jako jsou maska, helma, bezpečnostní čepice, 

izolační boty atd., aby se snížilo riziko zranění. 
 
c.  Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Pozor na vlasy, oblečení a rukavice, 

které musí být mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy 
mohou být zachyceny v pohyblivých částech přístroje. 

 
d. Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, 

rozbití dílů a jakýkoli jiný stav, který může ovlivnit činnost nástroje. Zjistíte-li, že je nástroj 
nebo některá z jeho částí poškozená, nechejte nástroj před dalším použitím opravit. Mnoho 
nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrické nářadím.  

 
e.  Během provozu nestrkejte prsty do hlavy či čelistí nástroje. Vaše prsty by mohly být velmi 

silně přiskřípnuty či amputovány!!! 



4. 

 
4. Servis 
 
Akumulátorové lisovací kleště nechejte vždy opravit kvalifikovaným servisním technikem. 
Používejte pouze identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost této akumulátorové lisovací 
sady. 
 
 
 
 

SEZNÁMENÍ S NÁSTROJEM 
  
 
Model PZ-1550 je nástroj pro spojování nerezových trubek, XPAP a PEX trubek. Tento nástroj je 
napájen Li-ion akumulátory. Je poháněný motorem a řízený MCU. Jedná se o profesionální nástroj s 
vysokotlakým hydraulickým systémem určený pro použití při instalacích topných systémů. 
 
 
1. Specifikace 
 
Max. lisovací síla:    32KN 
 
Zdvih:      40mm 
 
Lisovací rozsah (DN, mm)  Tenkostěnná nerezová trubka, měděná trubka: 12-54mm 
     Pex potrubí. XPAP: 12-108 mm 
 
Kapacita oleje:    115 ml 
 
Hydraulický olej:   Shell Tellus S2V HVI5 
 
Okolní teplota    -10 až 40°C 
   
Baterie:     DC 18V 3Ah, Li-lon. 
 
Čas/lisování:    4 sekundy (DN25-304) 
 
Nabíjecí napětí:   AC 100V240V, 5060Hz 



5. 

Doba nabíjení:    přibližně 1 hodina 

Čistá hmotnost:   3,9 kg (bez čelisti) 

Velikost:    542 x 136 x 8l mm 

 

Příslušenství: 

Baterie:    2 ks 

Nabíječka   1 ks 

Lisovací kroužek válce:  1 sada 

Těsnicí kroužek pojistného ventilu:  1 sada 
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2. Popis součástí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díly č.     Popis   Funkce 

1 Čelist   Pro lisování, výměnná čelist 

2 Pevný čep  Pro upevnění čelisti 

3  LED světlo  Pro osvětlení 

4  LED indikátor  Pro indikaci provozního stavu a vybití baterie  

5 Spoušť   Pro zahájení provozu 

6  Stahovací tlačítko   Pro ruční zatažení pístu v případě nesprávného provozu 

7  Baterie   Pro napájení, dobíjecí Li-ion (18V). 
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3. Popis funkcí 

 

 MCU - automaticky detekuje tlak během provozu a poskytuje bezpečnostní ochranu, 

vypnutí motoru a automatické resetování po provozu.  

 

 Autoreset - Automaticky uvolní tlak, zatáhne píst do výchozí pozice při dosažení max.  

tlaku. 

 

 Ovládání jedním tlačítkem – stisknutím tlačítka začne pracovat, když tlačítko uvolníte – 

uvolní se vyvíjející tlak a píst se zastaví v pohybu.  

 

 Jednotka je vybavena dvou pístovým čerpadlem, které se vyznačuje rychlým přiblížením 

čelisti ke spoji a pomalým lisovacím pohybem. 

 

 V případě závady nástroje nebo poruše výkonu zazní varovný signál a začne blikat červená 

dioda.  

 

 Po každém stisknutí tlačítka se LED světlo rozsvítí na 20 sekund. 

 

 Konstrukce nástroje je ergonomická a kompaktní. Pro příjemnější obsluhu a práci je ruční 

část tvarově optimalizována a opatřena protiskluzovou gumou. 

 

 Vysoce výkonná Li-on baterie se silným napájením, bez vybíjecího paměťového efektu, 

ultra nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu. Během skladování nářadí po dobu 

delší než 6 měsíců, doporučujeme baterii dobít, čímž se prodlužuje životnost kapacity 

baterie. 

 

 Mikropočítačový řídicí systém s funkcí detekce vlastního tlaku, s dvojitou ochranou během 

provozu.   
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TABULKA 1  Znamení & význam 

Číslo  LED   Statut  Stav   Význam 

1   Zelená 2 x zabliká   Zapnuto    Kontrola funkčnosti - použitelný stav. 

2   Zelená Svítí  Nachystáno   Nachystáno k použití. 

3   Červená Neustále bliká Nemůže uvolnit tlak (1) Vytáhněte baterii a proveďte restart 

            (2) Pokud nepomůže - potřebuje servis 

4   Zelená  3x zabliká   Připomínka po   Kontaktujte výrobce popř. servis  

        30.000 x použití   provede údržbu a servis. 

5   Červená Svítí  Povinná údržba   Kontaktujte výrobce popř.servis 

        a odblokování.   provede údržbu, servis a odblokování. 

6    Bílé světlo   Svítí 30 sekund Pomocné osvětlení  Nachystáno k provozu. 

 

BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY 

Pečlivě zkontrolujte neporušenost nabíječky, akumulátorů a nástroje. Také zkontrolujte 

výměnné čelisti kleští, připojení baterie atd. pro zajištění Vaší bezpečnosti. 
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1. Nabíjení 

Obrázek č.1    Obrázek č.2 

 

 

 

 

 

 

(1) Stiskněte zámek baterie         Zasuňte baterii do nabíječky 
(2) odjištěnou baterii vysuňte 
 

Obrázek č.3    Obrázek č.4 

 

 

 

 

 

 

Doba nabíjení 3,0 Ah baterie = 1 hodina  Nabitou baterii zasuňte do přístroje 
při teplotě 10 – 40°C 

 

Podrobnosti o nabíjení, si prosím přečtěte si v manuálu (MANUÁL PRO NABÍJEČKU) 

POZOR! 

Baterii lze používat/dobíjet opakovaně (několiksetkrát), kapacita baterie se může časem 

snižovat. Když se kapacita sníží, vyměňte prosím baterii za novou. 

Nabijte prosím baterii včas, abyste zabránili jejímu úplnému vybití, jinak se může stát nepoužitelnou. 

Pokud nebudete baterie delší dobu používat, časem dochází k vybíjení, proto vyjměte baterii z 

nástroje a nezapomeňte ji jednou za čtvrt roku nabít. 
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2. Použití nástroje 

 

Obrázek 1. 
 
Čelisti  
Pokud dojde k nějaké chybě, bliká červený displej. 
 Ručně zatáhněte píst 
18V li-ion baterie 
 

Obrázek 2. 
 
1) Zmáčkněte a otočte proti směru hodinových ručiček 
   … a tažením odjistěte čep 
2) Vložte čelist 
3) Zatlačte a zajistěte čep 

 

Obrázek 3. 

Stisknutím konce čelisti otevřete hlavu. 

 

 

Obrázek 4. 

Nasaďte drážku trubky na drážku čelisti. 

 

Obrázek 5. 

 
Zapněte tlačítko a začněte pracovat. 
Ruční zatažení, pokud by došlo k chybě. 

 

Obrázek 6. 

 
Automatické zatažení po dokončení lisovacího cyklu. 
Sundejte z trubky po zatažení pístu. 
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Obrázek 7. 

Na píst kápněte malé množství maziva.  

 

Obrázek 8. 

Otřete nástroj a uskladněte do kufru. 

 

Speciální doporučení: 

Nástroj se ovládá jedním tlačítkem. Stisknutím tlačítka začněte pracovat/lisovat; píst se vrací 

automaticky po dokončení lisování. Opětovné stisknutí tlačítka znamená zastavení vynuceného 

tlaku. Stisknutím zatahovacího tlačítka se píst zcela vrátí zpět.  

 

POZOR! 

1) Tento nástroj by neměl spadnout nebo si narazit žádnou svoji část. Před použitím je nutné nástroj 

prohlédnout, aby došlo k eliminaci nepříznivých faktorů (poškození, stárnutí, nepřesná kalibrace 

nebo zablokování), což může nástroj poškodit. Provoz musí být zastaven, pokud se vyskytne či zjistí 

nějaký problém, nebo dokud nebyl problém vyřešen. 

2) Nedemontujte dorazový šroub/čep v hlavě. Používá se k zamezení vypadnutí hlavy. Nepoužívejte 

čelist, pokud je opotřebovaná. 

3) Během lisování by měl být čep čelistí zcela zasunut do hlavy, aby se zabránilo vysouvání čelistí. 

4) Při lisování se prstencová drážka trubky s O-kroužkem uvnitř umístí do 

prstencové drážky čelistí a pohyblivá část se blíží ke kompresnímu bodu. 

5) Ujistěte se, že všechny díly jsou čisté, bez oleje, prachu, zejména na rukojeti 

a ovládací části, aby se zabránilo nechtěnému pádu nástroje během použití. 

6) Vestavěný pojistný ventil byl přísně testován; Uživatel nesmí sám upravovat tlak. Pokud  

tlak nestačí, měl by jej upravit odborný servis. 

Během provozu nestrkejte prsty do hlavy či čelistí nástroje. Vaše prsty mohou být velmi silně 

přiskřípnuty či amputovány!!! 
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Lisovací čelisti: 
 
 
TH Type  TH 16  800010 

TH 20  800020 
TH 26   800030 
TH-32  800040 

 
 
U Type  U 16  800050 

U 20  800060 
U 25  800070 

   U 32  800080 
 
H type   H 16  800090 

H 20  800100 
H 25  800110 
H 32    800120 

 
B Type  B 16  800130 

B 20  800140 
B 26   800150 
B 32  800160 

 
M Type  M 12  800170 

M 15  800180 
M 18   800190 
M 22  800200 
M 28  800210 
M 35  800220 
M 42  800230 
M 54  800240 
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V Type  V 15  800250 
   V 18  800260 
   V 22  800270 
   V 28  800280 
   V 35   800290 
   V 42  800300 
   V 54  800310 
 
VP Type  VP 16  800320 
   VP 20  800330 
   VP 25  800340 
   VP 32  800350 
 
G Type  G 16  800360 
   G 20  800370 
   G 26  800380 
   G 32  800390 
 
RF Type  RF 12  800400 
   RF 16  800410 
   RF 20  800420 
   RF 25  800420 
    
SV Type  SV 15  800440 
   SV 20  800450 
   SV 25  800460 
   SV 32   
   SV 40  800470 
   SV 50  800480  
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Standardní typy čelistí:  
 

 

 

 

 

 

Šestiúhelník  Švestka        Prsten  Ekonomický 

 

Poznámka: Při zakoupení tohoto nástroje si můžete vybrat jakýkoliv typ čelistí. Prosím, sdělte 

montážní standart a velikosti. Různé materiály provedení fitinek jsou rozdílné a účinek lisování se 

liší.  Univerzální čelist je dělená. Čelisti jsou opatřeny výměnným prstencem. Dá se vyměnit na 

požadovanou velikost. 

 

Ekonomický typ naleznete na obrázku níže: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vytáhněte čep 

2) Zatlačte prstenec dovnitř 
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Prohlédněte si prosím níže uvedený obrázek typu prstence: 

Obrázek 1. 

Otevřete hlavu a vyjměte pant 

 

 

 

 

Obrázek 2. 

Otevřete lisovací kroužek 

 

 

 

 

Obrázek 3. 

Vložte trubku do prstence a zavřete pant 

 

 

 

 

Obrázek 4. 

Spojte pant s hlavou a je připraveno k lisování 
 
 
 



16. 

ÚDRŽBA A SERVIS 

VAROVÁNÍ! 

Nářadí sami nerozebírejte. Veškeré škody způsobené rozebráním bez oprávnění nespadají do rozsahu 

záruky. Výrobce zajistí placenou údržbu (pouze účtuje náklady na náhradní díly). 

 

1. Nástroj a náhradní díly udržujte v suchu. Na povrchu může dojít ke všem druhům koroze. 

Pokud je nářadí mokré, prosím vyjměte baterii. Baterii opět nasaďte po vysušení nářadí. 

 

2. Nedávejte nářadí na přehřáté či přechlazené místo. Nízká a vysoká teplota může deformovat 

plastové díly, zkracovat životnost elektronických součástek a poškodit baterii. 

 

3. Nečistěte nástroj silnými chemickými čisticími prostředky 

 

4. Chcete-li prodloužit životnost nářadí, vyměňte olej každý rok. Ujistěte se, že olej byl filtrován 

filtrem 120, nebo sítkem přes 30 µm filtrem.  

 

5. Pokud nástroj delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že píst zůstal na startovní pozici, vyčistěte 

nástroj a natřete antikorozní olej na píst nástroje a na příslušenství. Vyjměte baterii a vložte ji spolu s 

nástrojem do kufříku. 

 

6. Po dlouhé době používání se těsnící sady poškodí, pokud dojde k průsakům, kontaktujte výrobce 

nebo distributora za účelem výměny těsnících souprav. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

CHYBA ANALÝZA ŘEŠENÍ 

A. Nástroj nefunguje 1. Nečistoty, nebo cizí předmět v pístu 

2. Vybitá baterie  

3. Nástroj nebo nějaká jeho část je 

poškozená nebo opotřebovaná  

1. Vyčistěte hydraulický systém 

2. Nabijte baterii 

3. Vraťte nástroj dodavateli 

B. Nástroj nepracuje 

nebo má 

nedostatečný výkon 

1. Není olej 

2. Nečistoty uvnitř olejové nádrže 

3. unikání oleje / netěsnost 

1. Doplňte olej 

2. Vraťte nástroj dodavateli 

3. Vraťte nástroj dodavateli 

C. Nedokonalé 

lisování 

1. Nedosahuje požadovaný výkon  

2. špatně zvolená velikost lisovací 

čelisti / kroužku 

1. viz. bod „B“ 

2. vyměňte za správnou velikost 

lisovací čelisti / kroužku 

D. Lisuje příliš silně 

(ničí) 

1. špatně zvolená velikost lisovací 

čelisti / kroužku 

1. vyměňte za správnou velikost 

lisovací čelisti / kroužku 

E. Netěsnost pístu 

lisovací hlavy 

1. Opotřebovaná těsnící sada 1. Vraťte nástroj dodavateli 

F. Motor funguje ale 

nemá dostatečný 

výkon 

1. Chybějící olej v olejové nádrži 

2. Vzduch v hydraulickém systému 

3. Studený olej 

 

1. Doplňte nebo vyměňte olej 

2. Vraťte nástroj dodavateli 

3. Používáte přístroj v příliš 

mrazivém prostředí 

        

. 



18. 

 

OMEZENÁ 2 LETÁ ZÁRUKA 

 

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že naše produkty splňují standardy vysoké kvality a 

trvanlivosti a zaručujeme kupujícímu, že tento produkt nemá vady materiálu a zpracování po dobu 

dvou let od data nákupu (12 měsíců, pokud je zařízení používáno profesionálním instalatérem nebo 

pokud se používá k pronájmu v půjčovnách).  

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo nesprávným použitím, 

zneužitím, nedbalostí nebo nehodami, opravami nebo úpravami mimo naše servisní zařízení, běžné 

opotřebení nebo škody způsobené nedostatkem údržby. Výrobce nenese zodpovědnost za smrt, 

zranění osob nebo majetku, náhodné či zvláštní nebo následné škody vzniklé používáním našeho 

produktu. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, tedy 

výše omezení vyloučení se na vás nemusí vztahovat.  

Abyste mohli využít této záruky, musí nám produkt dodat k posouzení včetně prokázání nákupu a 

vysvětlení reklamace. V případě zjištění závady, servisní centrum rozhodne, buď o opravě či výměně 

produktu nebo navrácení kupní ceny. Opravený výrobek zašleme na naše náklady, ale pokud 

zjistíme, že se nejedná o žádnou vadu nebo že příčiny vady nespadají do rozsahu naší záruky, poté 

nesete náklady na vrácení produktu vy. 

 


