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Protokol o převzetì stroje a jeho uvedenì do provozu  

Uvedení do provozu přes: Datum:

 Zákazník Typa:

Č. zákazníka Pořadové čislo:

Místo Č. typu:

UL. Rok výroby:

Země Verze-SW:

Chladicí systém Poměr směsí:.................% Hodnota pH: …….

Zaškolení pro stroj podle návodu pro obsluhu 

Bezpečnostní předpisy Výměna nástroje,

Ovládací prvky Nástroj znovu nastavit

Nastavovací parametry Údržba a péče

Chyba náprava Chladicí systém

Převzetí stroje

Standardní programy WINTERSTEIGER byly prováděny na zkušebním okruhu a schváleny a používány
následující parametry:

Základna 
opravy Teplota.: .......... °C Posuv: ........ m/min Tlak: ...... N

Broušení pá-
sem 

pred
jem-
né

pocet 
otácek:

........... Upm

........... Upm Posuv: ........ m/min
........ m/min Tlak: ...... N

...... N

Broušení ka-
menem 

pred
jem-
né

počet 
otáček:

.......... Upm

...........Upm Posuv: ........ m/min
........ m/min Tlak: ...... N

...... N

Struktura pred
jem-
né

počet 
otáček:

.......... Upm

...........Upm Orovnat: ......... mm/s
......... mm/s Sklon: ....... °

....... ° Přistavení: ........°
........°

BH-broušení 
disky

pred
jem-
né

počet 
otáček:

.......... Upm

...........Upm Posuv: ........ m/min
........ m/min Tlak: ...... N

...... N Úhel: ........°
........°

SH-broušení 
disky

pred
jem-
né

počet 
otáček:

.......... Upm

...........Upm Posuv: ........ m/min
........ m/min Tlak: ...... N

...... N Úhel: ........°

SH-leštění počet 
otáček: .......... Upm Posuv: ........ m/min

........ m/min Tlak: ...... N Úhel: ........°

Osstřihnout výronky/leštění/ 
voskování Teplota.: .......... °C Posuv: ........ m/min Tlak: ...... N

Opracovaných …....lyží/snowboardů. Ochranná zařízení kompletní a funkční!

Zaškolené osoby TISKACÍMI PÍSMENY PODPIS

Zaškolené osoby potvrzují svým po-
dpisem, že se zúčastnili školení a v 
plné míře jej pochopili

Poznámky:

Podpis zaškoleného personálu Datum Podpis majitele nebo jeho zástupce

Svým podpisem potvrzuji (potvrzujeme) řádnou funkčnost výše jmenovaných strojů.
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1 Úvod 

Před prvním uvedením stroje do provozu se musí operátor a osoba, odpovědná za stroj, s obsahem 
tohoto návodu k obsluze, který doplňuje doklady školení, seznámit. 

Na škody, ke kterým dojde následkem nedbalosti pokynů a upozornění v návodu k použití, se 
záruka nevztahuje. Uživatel stroje je zákonně povinen dodržovat předpisy příslušné země pro 
úrazovou prevenci. 

Kromě toho se s tímto návodem k obsluze musí zacházet důvěrně. Smí se poskytnut pouze 
oprávněným osobám. Přenechání třetím osobám je povoleno pouze po písemném souhlasu firmy 
Wax Future.  

Všechny doklady jsou chráněny ve smyslu autorského práva. Předávání a rozmnožování těchto 
dokladů, i pouze ve výňatcích, jakož i zužitkování a sdělování jejich obsahu je zakázáno, pokud 
není výslovně písemně povoleno. 

Nezachování předpisů je trestné a zavazuje k náhradě způsobené škody. Firma Wax Future si 
vyhrazuje všechna práva k uplatnění práv průmyslového vlastnictví. 

 

2 Stanovený způsob použití 

Tento stroj je koncipován výhradně pro voskování lyží skialpových, na túry, běžeckých, 
skokanských a snowboardů (stanovený účel použití). Jakékoli jiné použití je neúčelové použití. Za 
škody z toho plynoucí výrobce neručí. Riziko za neúčelové použití spočívá na samotném uživateli. 

Účelové použití zahrnuje také dodržování ustanovení pro provoz, údržbu a péči, předepsaných 
výrobcem.  

Při použití fluorovaných nebo jiných vosků, které při zahřátí uvolňují škodlivé plyny, se smí přístroj 
provozovat jen při použití systému odtahu par.  
Podrobnější informace je potřeba si vyžádat u výrobce vosku. 

Musí se dodržovat příslušné předpisy pro úrazovou prevenci jakož i ostatní všeobecně platná 
bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla. 

Svévolné změny na stroji vylučují záruku výrobce za škody, které z nich vyplývají. 

Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat a z toho důvodu si vyhrazujeme právo provést 
všechny změny a vylepšení, jež považujeme za účelné. Povinnost, aplikovat tyto změny rovněž na 
dříve dodané stroje a zařízení, s tím však není spojena. 

Všechny ilustrace, rozměry a hmotnostní údaje v návodu k obsluze jsou nezávazné. 
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3 Všeobecná upozornění 

3.1 Vysvětlivky symbolů v příručce 

POZOR indikuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které, pokud nebude vyloučeno, může mít 
za následek malé až středně těžké zranění. 

 Zde se jedná o zvláštní pokyn k praktické činnosti resp. všeobecné doporučení. 

Tento návod k obsluze je součástí stroje. Z toho důvodu se dodavatelům nových a použitých 
strojů doporučuje písemně dokumentovat, že tento návod k obsluze byl dodán současně se 
strojem. Tento návod k použití usnadňuje uživateli zapracování a práci na stroji.  

Uživatel si musí před zahájením práce přečíst návod k obsluze a porozumět mu.  

Wax Future WF5/WS5 smí obsluhovat jen osoby, které jsou si vědomy specifického 
ohrožení, jako je vznik tepla a jeho následky. 

 

Wax Future WF5/WS5 nesmí zůstat během provozu bez dozoru. V případě chybné funkce 
by mohlo dojít k požáru. 

 

V kapitole o údržbě najdete rady, jak můžete stroj udržet plně funkční po mnoho let. Kromě toho 
poukazuje tento návod k obsluze na (možná) nebezpečí. 

3.2 Bezpečnostní předpisy 

3.2.1 Zásady bezpečnosti 

 Tento stroj je konstruován podle nejnovějšího stavu techniky a osvědčených bezpečnostně 
technických předpisů. Přesto může při jeho použití dojít k ohrožení uživatele nebo třetích resp. 
ke škodám na stroji a k jiným věcným škodám, jestliže 

 je stroj obsluhován neškoleným nebo neinstruovaným personálem, 
 je stroj používán neúčelově, 
 se péče nebo údržba stroje provádí neodborně. 

3.2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 Stroj zapojte do uzemněné zásuvky s proudovým chráničem. 

 Připojovací hodnoty najdete na typovém štítku.  

 Přístroj nesmí během používání ani uskladnění přijít do kontaktu s vodou, příp. vlhkostí. 

 Se strojem nepracujte, pokud jste nesoustředění, příp. pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 

 Stroj se smí používat jen s originálními náhradními díly a spotřebním materiálem Wax Future. 
Použití cizích komponent je na vlastní nebezpečí a odpovědnost provozovatele, záruka na stroj 
tím zaniká. 

 V pracovním prostoru se nesmí vyskytovat hořlavé materiály. 

 Využívání stroje mimo oblast správného použití představuje chybné použití. 

3.2.3 Bezpečnostní pokyny pro přepravu 
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 Mějte na zřeteli symboly na baleních. 

 Přepravní škody a/nebo chybějící díly okamžitě oznamte dodavateli. 

3.2.4 Bezpečnostní upozornění pro provozovatele 

 Kromě závazných předpisů úrazové prevence a bezpečnosti práce, platných v zemi použití a 
na místě určení, dodržujte také osvědčená odborně technická pravidla pro bezpečnou a 
odbornou práci. 

 Provozovatel je povinný zavázat personál obsluhy k nošení osobní ochranné výstroje. 

 Uchovávejte prostředky první pomoci (lékárničky atd.) v dosahu! Oznamte stanoviště a 
instruujte v obsluze hasicích zařízení. Pamatujte na možnosti hlášení požárů a protipožární 
ochrany. 

 Provozovatel/uživatel stroje nesmí bez povolení firmy Wax Future provádět žádné změny, 
nástavby a přestavby stroje, které by mohly znamenat újmu bezpečnosti! 

 Nasazujte pouze vyškolený nebo instruovaný personál. Stanovte jasně příslušné odpovědnosti 
personálu za obsluhu, technickou přípravu, údržbu a opravu! Odpovědnost za stroj a personál 
svěřte jednomu strojníkovi. Personál, který je ve školení, výuce, nebo který je právě instruován, 
nebo který je ve všeobecném učebním poměru, smí na stroji pracovat pouze za nepřetržitého 
dozoru zkušeného odborníka! 

3.2.5 Bezpečnostní pokyny pro personál obsluhy 

 Návod k obsluze musí být neustále v dosahu na místě použití stroje! 

 Dodržujte příslušné předpisy pro úrazovou prevenci a ostatní všeobecně uznávaná 
bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla. 

 Stroj se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu a podle jeho určení, s vědomím 
bezpečnosti a nebezpečí za dodržování tohoto návodu k použití! Odstraňte neprodleně 
poruchy, jež by mohly znamenat újmu bezpečnosti! 

 Operátor je povinen nosit osobní ochrannou výstroj! 

 Při všech pracích, týkajících se provozu, technické přípravy a seřizování stroje a jeho 
ochranných zařízení, mějte na zřeteli procesy zapínání a vypínání jakož také nouzového 
vypínání podle návodu k použití! 

 Při inspekci, údržbě a opravě stroje mějte na zřeteli preventivní bezpečnostní opatření, 
předepsaná v rámci těchto činností! 

 Vznikající IR – tepelné záření je zdraví neškodné, přesto by nemělo docházet k přímému 
vizuálnímu kontaktu s IR hořákem! 

 Wax Future GmbH nepřebírá odpovědnost za škody na lyžích nebo snowboardech v důsledku 
přehřátí. 
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3.2.6 Bezpečnost k provozu 

 Provoz stroje je povolen pouze vyškoleném osobám. 

 Stroj se smí uvádět do provozu pouze ve smontovaném a provozuschopném stavu. 

 Stroj se smí používat jen v suchých prostorách. Bezpodmínečně je třeba dbát na pevnou 
montáž. 

 Stroj se smí provozovat pouze tehdy, když jsou všechna ochranná a bezpečnostně technická 
zařízení, jako např. odnímatelné ochranné kryty a pevné krycí panely na svém místě a plně 
funkční! V prostoru práce se nesmí vyskytovat hořlavé materiály. 

 Nejméně jednou za den stroj kontrolujte, zda nejsou patrná zřejmá poškození či závady! Pokud 
by přístroj vykazoval závady, v žádném případě jej nespouštějte! 

 Pokud je síťový kabel poškozený, stroj nepoužívejte. 

 Stroj netahejte za síťový kabel a kabel ani nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Síťové 
kabely chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami. 

 Nenechávejte stroj za provozu nikdy bez dozoru! 

 Dbejte na procesy zapínání a vypínání, mějte na zřeteli kontrolky podle návodu k použití! 

 Noste příslušný pracovní oděv: 

 vrchní oděv s dlouhými rukávy 
 dlouhé kalhoty 
 ochranné rukavice z vhodného materiálu 

 Z funkčních důvodů dochází na stroji k odpovídajícímu zahřívání. Stroje se proto dotýkejte 
pouze na určených rukojetích. 

 Dbejte na dostatečný přívod čerstvého vzduchu do místnosti! Ve špatně větraných prostorách 
použijte odsávání. 

3.2.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, péči a odstraňování poruch 

 Dodržujte předepsané nebo v návodu k použití udané lhůty pro pravidelné zkoušky/inspekce. 

 Opravy stroje smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. 

 Veškerá údržba a péče je přípustná pouze při odpojeném napájení elektrickou energií. 

 Zajistěte bezpečné a ekologicky šetrné zneškodnění provozních a pomocných materiálů a 
výměnných dílů. 

3.2.8 Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení 

 V případě poruch na elektrickém zařízení stroje vypněte stroj neprodleně hlavním vypínačem! 

 Práce na elektrickém zařízení stroje smí provádět pouze elektrikář v souladu s 
elektrotechnickými pravidly! Přístup k elektrickému zařízení stroje a práce na něm je povolena 
pouze elektrikáři. 
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 Smí se používat pouze originální pojistky s předepsanými pojistkovými hodnotami! Nikdy 
neopravujte a nepřemosťujte vadné pojistky. Vyměňujte pojistky pouze za pojistky stejného 
typu. 

 Bezvadné uzemnění elektrické instalace musí být zaručeno systémem ochranných vodičů. 

 Síťová zástrčka musí být neustále přístupná, aby ji bylo možné v případě nebezpečí vytáhnout.  

 Musí být dodržovány místní zákony a normy týkající se napájecího napětí a jištění. 

3.3 Osobní ochranné vybavení 

Noste ochranné vybavení: ochranný oděv, rukavice 

  

3.4 Výstražná upozornění 

 

Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a 
bezpečnostní pokyny! 

 

Pozor! Horký povrch! 
 

 

3.5 Účel použití 

Stroj se smí používat výhradně k tavení lyžařských vosků pro voskování skluznic lyží skialpových, 
na túry, běžeckých, a snowboardů. 
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4 Technický popis 

4.1 Přehled stroje 

 
 

4.1.1 Rozsah dodávky 

Stroj se skládá z těchto jednotlivých dílů.  

 Před montáží se musí zkontrolovat úplnost těchto dílů a jejich případné poškození.  

 Uvědomte si, že fotografie výrobku se může od vašeho přístroje lišit v závislosti na typu.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



WAX FUTURE WF5 
WAX FUTURE WS5 
 

12 
 

 
 

1 Vodicí kolejnice levá 1 ks 

2 Vodicí kolejnice pravá 1 ks 

3 Energetický řetěz s přívodním kabelem a opěrou 1 ks 

4 Nástěnný držák  3 ks 

5 Jednotka hořáku  1 ks 

6 Magnetický držák 2 ks 

7 Šroub pantu M8 s maticí  8 ks 

7 Magnet pro XC provoz 8 ks 

7 Rýhovaný šroub energetického řetězu k jednotce hořáku 2 ks 

8 Opěry lyží 2 ks 
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4.2 Montáž – sestavení  

 
1) Vyvrtejte do stěny vodorovně montážní otvory podle vrtací šablony.  

- Stěna musí být dostatečně stabilní, aby unesla uvedené zatížení.  
- Velikost otvorů je 8 mm, šrouby do stěny nejsou předmětem dodávky.  
- Aby přechod mezi vodicími kolejnicemi probíhal přímočaře, musí být stěna rovná.  
- Kvůli ergonomické práci doporučujeme výšku nad podlahou mezi 1300 a 1600 mm.  

 
 

               
 
 

2) Přišroubujte nástěnný držák na stěnu. 
3) Spojte obě vodicí kolejnice s nástěnnými držáky a šrouby pantů.  
 
Je důležité, aby vodicí kolejnice měly hladký přechod a jednotka hořáku mohla tak přes ně 
nerušeně přejíždět. 

 
4) Vložte opěrný plech s energetickým řetězem. 
5) Zasuňte opěry lyží a zafixujte je ve vhodné poloze. 
6) Zavěste jednotku hořáku. 
7) Zafixujte energetický řetěz rýhovaným šroubem a zapojte. 
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5 Ovládací prvky 

 Síťový vypínač na horní straně  

 
 
Po skončení prací by se měl z bezpečnostních důvodů vypnout. 
 

 
Ovládací panel 

 

 

Programy 
Zde je možné vybrat požadovaný počet voskovacích pochodů od 1 do 30. 

 

Rychlost 
Zde můžete nastavit rychlost posuvu.  

 
Rychlost zpětného pohybu nelze změnit. 

 

Tlačítko Start 
Spouští proces voskování s nastavenými parametry. 
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Tlačítko Stop 
Okamžitě zastaví proces voskování. 

 

Heating 1, 2 
Výběr, zda voskování probíhá s jedním nebo oběma hořáky 

 Heating 1 aktivuje levý hořák 
 Heating 2 aktivuje pravý hořák 

 

Topení 
Výběr, zda zpětný pohyb probíhá s topením nebo bez topení. 

 

Topení retour 
Při prvních dvou voskovacích pochodech je aktivováno topení retour. 

 

Automatické spuštění 
Po přestávce 30 min se znovu spustí proces voskování. 
Když je proces voskování hotový a tlačítko automatického spuštění aktivované, 
začne tlačítko blikat.  

 

Uložení programu A, B, C 
Zde je možné uložit a vyvolat 3 různé procesy voskování. 

 Uložení:  Nastavte požadované parametry. 
Poté stiskněte tlačítko A, B nebo C po dobu 3 s, aby se data uložila. 
Během stisknutí tlačítko bliká a po úspěšném uložení dat zhasne. 

 Načtení: Krátkým stisknutím se uložený program načte (tlačítko svítí) a 
jednotlivé parametry ukazují uložené hodnoty.  

  

„Cross Country“ - XC 
Když je XC aktivní, reaguje stroj na magnety na zadní straně. 

 Magnet nahoře: od tohoto bodu se pohyb zrychlí o 2 stupně;                      
 Magnet dole: od tohoto bodu se pohyb zpomalí o 2 stupně;     
 Magnet nahoře a dole ve stejném bodu: VYPNE/ZAPNE hořáky 

 Magnety se mohou libovolně kombinovat, takže (minimální vzdálenost 5 cm) 
špičky lyže jsou přejížděny rychleji (studenější), aby se zabránilo přehřátí. 
Pro lepší  

    výsledek voskování je zbytek přejížděn pomaleji a u  
    „stoupací zóny“ se hořák vypne. 
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6 Uvedení do provozu 

6.1 Zapnutí 

První test funkce musí probíhat bez lyže. Je třeba dbát na to, aby se v blízkosti nenacházely 
žádné hořlavé látky a dráha pohybu vodicích saní byla volná. 

 
1) Zkontrolujte hořák a reflektor na znečištění.  

 
Částečky nečistot by se mohly při provozu napékat na reflektor nebo tyč hořáku a poškodit je. 
Popřípadě vyčistěte čisticím prostředkem na sklo. 

 
2) Zapojte síťový kabel do vhodné zásuvky (230 V AC 50/60 Hz, externí jištění  16 A).  

3) Zapněte síťový vypínač. 

4) Nastavte tlačítkem Program 1 počet voskovacích pochodů, tlačítky HEATING hořáky a 
tlačítky Speed rychlost.  

5) Spusťte stroj tlačítkem Start. 

 Jednotka hořáku nyní jede se zapnutým topením a nastavenou rychlostí na levou stranu až 
k magnetickému držáku, otočí se a jede zpět až k pravému magnetickému držáku. 

 
Hořák na dolní straně dosahuje při provozu velmi vysokých teplot, které mohou vést k těžkým 
popáleninám. Po použití dodržte také fázi chladnutí, aby se ani zde nemohly zranit jiné osoby, 
nebo toto nevedlo k nebezpečí požáru! 

6.2 Provoz 

1) Položte dolů pár předvoskovaných lyží nebo snowboard. 

Brzda vázání musí být uvázána dole. 

2) Zapněte síťový vypínač a nastavte požadovaný počet voskovacích pochodů, hořáky, druh 
topení a rychlost.  

3) Spusťte stroj tlačítkem Start. 

4) Voskovací proces se spustí s nastavenou rychlostí tak, že se zapne topení a vodicí saně 
jedou doleva. U levého magnetického držáku dojde k zastavení a s vypnutým topením 
(podle výběru) následuje rychlý přejezd do pravé polohy. Po příjezdu sem začíná další 
proces voskování (podle nastavení).  

Tento postup se musí opakovat tak dlouho, dokud se vosk na lyži nezkapalní a není 
dosaženo požadovaného výsledku. 

 
Počet cyklů závisí na rychlosti, teplotě místnosti resp. lyže, druhu vosku a může se pohybovat 
od 1 do 30. 

 
Lyže nebo snowboard by se neměly přehřívat, protože to může vést k neopravitelnému 
poškození lyže a tudíž jejímu zničení. Pracujte zpočátku s vyšší rychlostí a větším počtem 

cyklů, abyste se přiblížili k optimální teplotě povrchu.  
 

 Wax Future GmbH nepřebírá odpovědnost za škody na lyžích nebo snowboardech v 
důsledku přehřátí. 
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 Zásadně platí: čím vyšší rychlost, tím šetrnější pro lyži. 

 Pomocí Stop lze provoz kdykoli ukončit. 

 

 

7 Údržba 
Stroj je velmi nenáročný na údržbu, nicméně je třeba dodržovat několik zásad: 
 

1) Vodicí kolejnice musí být prostá tuku a vosku, jinak nemůže hnací kolo zabírat a jednotka 
hořáku zůstává při provozu stát nad lyží a může ji zničit. Proto by se měla vodicí kolejnice a 
hnací guma pravidelně odmašťovat čističem na okna. 

2) Hnací guma se musí pravidelně kontrolovat, zda není popraskaná a správně sedí a 
případně vyměnit. Hnací guma je opotřebitelný díl a nevztahuje se na ni záruka. 

3) Reflektor a hořáky se musí udržovat v čistotě. Nečistoty se mohou napékat. Reflektor by již 
nemohl správně odrážet záření a to by mohlo vést ke špatnému výsledku voskování nebo k 
přehřívání hořáku.  

 
Vlastní hořák je z technického hlediska osvětlovací prostředek a tudíž se na něj nevztahuje 
záruka. 

8 Odstraňování poruch 
Závada / problém Příčina Odstranění Kód 
Hořák a pohon nefungují Síťová zástrčka není zapojená 

Síťový vypínač je vypnutý 
Zásuvka bez napětí 

Zkontrolujte síťovou 
zástrčku, síťový 
vypínač nebo zásuvku 

 

Jednotka hořáku se 
nezahřívá 

IR hořák vadný 
Hořák neaktivován (Heating 1, 
2) 

Vyměňte IR hořák 
Aktivujte hořák 

 

Pohon nefunguje Elektronická deska vadná Vyměňte elektronickou 
desku 

 

Pohon se po krátké době 
vypne 

Reaguje monitorování chodu  2 

 
Kód chyby: Stroj zablokuje ovládání a bliká uprostřed nad všemi tlačítky. U          tlačítek 
programu bliká číslo. 

Je nutný reset hlavním vypínačem! 
 

 
Monitorování vodicích kladek provádí sledování pomocí horního vodicího kola. Jakmile otáčky 
motoru nesouhlasí s otáčkami kola, jednotka hořáku se automaticky vypne.  

 

  Možnou příčinou může být:  
  vadná hnací guma 
  znečištěná kolejnice 
  kolejnice není namontovaná vodorovně 
  stroj není správně zavěšený 
  zaseknutý energetický řetěz 



WAX FUTURE WF5 
WAX FUTURE WS5 
 

18 
 

  jiné mechanické překážky nebo vadný jazýčkový kontakt monitorování chodu. 
 
 

9 Náhradní díly 
S ohledem na obrázek v 4.1.1 

Číslo obrázku: Číslo zboží: Text: 

1 WF5001 Vodicí kolejnice pravá 

2 WF5002 Vodicí kolejnice levá 

1+2 WF5003 Hliníková lišta pro XC 
 

3 WF5004 Energetický řetěz, opěra kabelu 

3 WF5005 Energetický řetěz, montážní deska nahoře 

3 WF5006 Energetický řetěz 

3 WF5007 Připojení kabel 

3 WF5008 Připojení zdířka 
 

4 WF5009 Nástěnný držák 
   

5 WF5010 Saně 

5 WF5011 Skříň zelená 

5 WF5012 Skříň hořáku černá 

5 WF5013 Reflektor 

5 WF5014 IR topný zářič 1500 W / 230 V 

5 WF5015 IR topný zářič 2000 W / 230 V 

5 WF5016 Vypínač 

5 WF5017 Zástrčka přístroje vestavba 

5 WF5018 Vodicí kolečko 50 x 19 mm 

5 WF5019 Vodicí kolečko 50 x 19 mm s hlídáním 

5 WF5020 Hnací kolo 

5 WF5021 Hnací guma 

5 WF5022 Motor 

5 WF5023 Elektronická deska ovládání motoru 

5 WF5024 Elektronická deska jazýčkové kontakty 

5 WF5025 Elektronická deska klávesnice 

5 WF5026 Klávesnice 
 

6 WF5027 Magnetický držák 
   

7 WF5028 Magnet pro XC 
7 WF5029 Šrouby, montáž kolejnice 
 

8 WF5030 Opěra lyže 
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10 Technické údaje 
Rozměry ovládací části  
Šířka 300 mm 
Výška 210 mm 
Hloubka 700 mm 
Hmotnost 8 kg 
Rozměry vodicí kolejnice  
Výška 210 mm 
Délka  2500 mm 
Proud až 14 A 
Externí jištění 16 A 
Napájecí hodnoty  
Napětí 230 V 
Frekvence 50/60 Hz 
Druh krytí IP20 jen pro suché prostory 
Výkon  
WF5 2000 W 
WS5 3000 W 
Rozměry - stroj  
Celková hmotnost 31 kg 
  

11 Uložení 
 Stroj se musí skladovat na suchém a čistém místě. 
 Poškození nebo znečištění topné lampy nebo reflektoru se musí předejít zakrytím. 

12 Odstavení a likvidace 
 

Před odstavením a demontáží odpojte stroj od elektrického napájení nebo jakéhokoli externího 
pohonu. Pro demontáž používejte pouze vhodné nářadí. 
 
Při odstavení stroje odborně rozeberte a zlikvidujte všechny součásti. Před likvidací očistěte 
všechny díly obsahující olej a tuk. 
Olej a tuk nesmí v žádném případě uniknout do životního prostředí. 
Při likvidaci součástí dodržujte specifické národní předpisy! 

 
• Stroj odborně demontujte a rozeberte na jednotlivé součásti. 
• Očistěte součásti obsahující olej a tuk. 
• Součásti likvidujte podle materiálových skupin (ocel, plast, elektrické a elektronické součásti 

atd.). 
• Olej a tuk včetně biologicky rozložitelných olejů a tuků ekologicky zlikvidujte. 
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13 Poznámky 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WAX FUTURE WF5 
WAX FUTURE WS5 

21 

Prohlášení o shodě 

ES - Prohlášení o shodě 

    CZ   

Tímto prohlašujeme, že dále 
uvedený označený stroj svou 
koncepcí a konstrukcí jakož i 
v provedení námi uváděném 
do provozu splňuje 
odpovídající základní 
bezpečnostní a zdravotní 
požadavky příslušné 
směrnice (příslušných 
směrnic) ES. 
V případě, že bude stroj 
změněn bez našeho 
povolení, ztrácí toto 
prohlášení platnost. 

Označení stroje      Ski/Snowboard-Wachsmaschine 

Typ stroje      Wax Future 5 

Sériové č.           9 
Odpovídající směrnice ES   201508-XX 

Směrnice o strojních zařízeních ES       EG-Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG 
 EG-EMV-Richtlinie  RL 2004/108/EG 

     EG-Niedrspannungsrichtlinie RL 2006/95/EG 

Osoba odpovědná za dokumentaci      Kremmel Gernot 

Datum / výrobce – podpis:       Údaje k podepsané osobě: jednatel 

August 2015 
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Distributor 

WINTERSTEIGER AG 

Johann-Michael-Dimmelstrasse 9 

4910 Ried im Innkreis, Austria 

Tel: +43 (0) 752 919-0 

Fax: +41-(0) 752 919-55 

www.wintersteiger.at 

Výrobc 

WAX FUTURE GMBH 

Johs.Kessler-Str. 25 

CH-9430 St. Margrethen, Schweiz 

Tel: +41 (0) 71-7401987 

Fax: +41 (0) 71-7445649 

www.bolt-wax-future.com  

http://www.wintersteiger.at/
http://www.bolt-wax-future.com/
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