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INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ
REPLACEMENT HANDLE
POJISTKOVÉ DRŽADLO

DPM
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Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by
an authorized person only.
Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic, www.oez.cz
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DPM
This replacement handle is intended for insertion and extraction of fuse-link
from fuse base under voltage but without current. The handle is equipped by
the fingertip control for secure hold and keeping of a fuse-link. The handle is
equipped by leathern sleeve. It increase the safety of an attendance. This
sleeve protects hand and forearm before thermal effects of electric arc. The
sleeve does not protect against incidental or intentional touch of a hand with
section of an electric device unter voltage.
The handle can be used for HRC fuses sizes 000 to 3.
WARNING! Do not use the replacement handle with dampish sleeve!

DPM
Toto držadlo je určeno pro zasunutí a vyjmutí pojistkové vložky z
pojistkového spodku pod napětím, avšak bez proudu. Pro bezpečné
uchopení a držení pojistkové vložky je držadlo vybaveno tlačítkovým
zámkem. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je držadlo vybaveno koženou
manžetou, která chrání ruku a předloktí před tepelnými účinky elektrického
oblouku. Manžeta nechrání před náhodným nebo úmyslným dotykem ruky
s částí elektrického zařízení pod napětím.
Držadlo lze použít pro nožové pojistky velikosti 000 až 3.
UPOZORNĚNÍ: Držadlo DPM s manžetou, která je navlhlá, se nesmí
použít! Manžetu je nutno vysušit.
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Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous
substances as specified in ROHS directive have been used in the product.
Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané
nebezpečné látky dle ROHS.
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Návod k použitiu

SLOVENSKY

Poistkové držadlo - DPM
Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonáva
1
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iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou
kvalifikáciou.
Toto držadlo je ur ené pre zasunutie a vytiahnutie poistkovej vložky z poistkového spodku
pod napätím, avšak bez prúdu. Pre bezpe né uchopenie a držanie poistkovej vložky je
držadlo vybavené tla ítkovým zámkom. Pre zvýšenie bezpe nosti obsluhy je držadlo
vybavené koženou manžetou, ktorá chráni ruku a predloktie pred tepelnými ú inkami
elektrického oblúku. Manžeta nechráni pred náhodným alebo úmyselným dotykom ruky s
as ou elektrického zariadenia pod napätím.
Držadlo možno použi pre nožové poistky ve kosti 000 až 3.

UPOZORNENIE: Držadlo DPM s manžetou, ktorá je vlhká, sa nesmie použi !
Manžetu je treba vysuši .
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Vo výrobku sú použite materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré
neobsahuje zakázané latky pod a ROHS
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Gebrauchsanweisung

DEUTSCH

Sicherungshalter - DPM
Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der
1
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entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.
Dieser Aufsteckgriff ist zum Aufstecken und Herausnehmen des Sicherungseinsätzes aus
dem Sicherungsunterteil unter Spannung, aber ohne Strom geeignet. Für gefahrlose
Ergreifung und Haltung des Sicherungseinsätzes ist der Aufsteckgriff mit einem
Tasteverschluß ausgerüstet. Für die Erhöhung der Gefahrlosigkeit der Bedienung ist der
Aufsteckgriff mit einer Lederstulpe ausgerüstet, die die Hand und den Unterarm vor der
termischen Wirkung des Lichtbogens schützt. Die Stulpe gewährt keinen Schutz gegen eine
zufälige oder absichtliche Handberührung von Teilen der elektrischen Anlage unter
Spannung.
Der Aufsteckgriff ist für Sicherungseinsätze mit Kontaktmessern Größe 000 bis 3 geeignet.
HINWEIS: Der Aufsteckgriff mit einer feuchten Stulpe darf man nicht benutzen! Die
Stulpe muss trocken sein.
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Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt,
die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.
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