
  
 

 
Pos: 2 /R VT/Allgemei nes/Bild-Deckbl att /Bil d-Deckblatt-AC O/ECO203 @ 0\mod_1401959311713_0.docx @ 2656 @  @ 1 
  

 

 
 

 

 

 
Pos: 3 /R VT/Allgemei nes/Titelsei ten/Kopi e von Titelseite 2 Produkte @ 1\mod_1424359032332_0.docx @ 9322 @  @ 1 
 
 

ACO203  ECO203 
 

 
Pos: 4 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen D E bis C S @ 0\mod_1380201864709_0.docx @ 923 @  @ 1 
 

DE Betriebsanleitung  
EN Operating Manual  
FR Manuel d'utilisation  
IT Manuale d'istruzioni  
ES Instrucciones de uso  
NL Handleiding  
SV Bruksanvisning  
FI Käyttöohje   
NO Bruksanvisning  
PT Manual de instruções  
DA Betjeningsvejledning  
EL Οδηγίες λειτουργίας  
RU Инструкция по эксплуатации  
PL Instrukcja obsługi  
CS Návod k obsluze   

Pos: 5 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen HU @ 0\mod_1380202020728_0.docx @ 929 @  @ 1 
 

HU Használati utasítás 
Pos: 6 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen R O @ 1\mod_1428484469434_0.docx @ 10957 @  @ 1 
 

RO Instrucţiunile de funcţionare 
Pos: 7 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen ZH  @ 0\mod_1380202130807_0.docx @ 935 @  @ 1  

ZH 操作说明书 
Pos: 8 /R VT/Allgemei nes/Bes tell nummer/Kaufteilnummer /AC O102/Bestellnummer AC O102 @ 0\mod_1402035024395_0.docx @ 2676 @  @ 1  
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Pos: 10 /RVT/Strichbilder/AC O/ECO203- Strichbild- 17cm @ 1\mod_1424179386532_0.docx @ 7349 @  @ 1 
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Pos: 12 /RVT/Sprache und Betriebsanl eitung/Spr ache und Betri ebsanleitung- 2-Geräte @ 1\mod_1424353444039_3355.docx @ 9309 @  @ 1 
 

ACO203 / ECO203 
NL Nederlands 

Vertaling van de originele handleiding 
Inhoudsopgave 
 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt2 ===  
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11 Garantie .................................................................................................................................................. 59 
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Pos: 14 /RVT/Sicherheit/Besti mmungsgemäße Ver wendung/AC O/ECO/Pressbacken + Schlingen/Bes ti mmungsgemäße Verwendung - Backen + Schli ngen @ 0\mod_1380274980230_3355.docx @ 3379 @ 1 @ 1 
 

1 Aangewezen gebruik 
De persklauwen, resp. tussenklauwen en persringen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in 
persmachines die door Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming 
met de systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Neem voor nadere informatie contact op met 
de systeemaanbieder of met Novopress. 
De machines, de persklauwen en de persringen dienen uitsluitend voor het persen van buizen en 
fittingen. De persklauwen en persringen zijn speciaal hiervoor ontworpen. 

Pos: 15 /RVT/Sicherheit/Besti mmungsgemäße Ver wendung/AC O/ECO/Besti mmungsgemäße Ver wendung - Teil 2 - neutral  @ 0\mod_1380275436435_3355.docx @ 3382 @  @ 1 
 

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet 
aangewezen. 
Alle werkzaamheden met dit gereedschap die niet onder het aangewezen gebruik vallen, kunnen 
schade aan de persmachine, het toebehoren en de buisleiding veroorzaken. Dat kan lekkages en/of 
letsel tot gevolg hebben. 
Voor schade 

• door het gebruik van ongeschikte persgereedschappen resp. persgereedschappen van 
andere fabrikanten of 

• door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden 
uitgevoerd, 

is Novopress niet aansprakelijk. 
Tot het aangewezen gebruik behoren ook het in acht nemen van de handleiding, het opvolgen van de 
inspectie- en onderhoudsvoorwaarden, alsmede de inachtneming van alle van toepassing zijnde 
veiligheidsbepalingen in hun actuele versie. 

Pos: 16 /RVT/Sicherheit/Grundl egende Sicher heitshi nweise/01 - Grundl egende Sicherheitshi nweise @ 0\mod_1380203882661_3355.docx @ 3377 @ 1 @ 1 
 

2 Elementaire veiligheidsvoorschriften 
De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem deze 
instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere gebruikers of 
monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies! 
 

 

WAARSCHUWING! 
Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar of fataal letsel 
tot gevolg kan hebben. 

 

 

VOORZICHTIG! 
Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering of licht letsel 
en/of materiële schade tot gevolg kan hebben. 
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Informatie! 
Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een functie of een 
bedieningsprocedure. 

 

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! 
Neem de bijgaande veiligheidsvoorschriften in acht! 
Landspecifieke veiligheidsvoorschriften in acht nemen! 
 

 

 

WAARSCHUWING! 
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen en volg deze op! 
Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, 
kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden veroorzaakt. 
Daarom: 
– Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstige raadpleging 

en geef de machines alleen met de aanwijzingen door aan andere personen.  
 

Pos: 17 /RVT/Sicherheit/Grundl egende Sicher heitshi nweise/02 - Bruchstücke - unsachgemäßer U mgang - Info @ 0\mod_1380276779411_3355.docx @ 3383 @  @ 1 
 

 

WAARSCHUWING! 
Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken 
Bij verkeerde toepassing van persgereedschappen of gebruik van versleten resp. 
beschadigde persgereedschappen en persmachines bestaat er verwondingsgevaar door 
wegvliegende brokstukken. 
Daarom: 
– Persgereedschappen en persmachines mogen uitsluitend door een vakman worden 

gebruikt. 
– Onderhoud en onderhoudsintervallen moeten absoluut worden aangehouden. 
– Voor elk gebruik de persgereedschappen en persmachines controleren op barsten 

en andere tekenen van slijtage. 
– Persgereedschappen en persmachines met materiaalbarsten of andere tekenen van 

slijtage moeten direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden gebruikt. 
– Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch 

goede toestand bevinden. 
– Alleen persgereedschappen en persmachines gebruiken die zich in een technisch 

goede toestand bevinden.   
 

 

VOORZICHTIG! 
Beschadigingen en defecten van het persgereedschap en de persmachine 
door verkeerd gebruik. 
Daarom: 
– Versleten persgereedschappen niet meer gebruiken, maar meteen vervangen. 
– Voor transport en opslag de transportkoffer gebruiken en de persgereedschappen 

en de persmachine in een droge ruimte opbergen. 
– Beschadigingen onmiddellijk door een erkende werkplaats laten controleren. 
– Veiligheidsinstructies van de toegepaste reinigings- en corrosiebeschermende 

middelen in acht nemen. 
 

 
Informatie! 
Voor de verwerkings- en montage-instructies voor fitting of buizen dient u de 
documentatie van de systeemaanbieder te raadplegen! 

 

Pos: 18 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 3543 @  @ 1   
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Pos: 19 /RVT/Beschrei bung/Begriffser klär ung/Begriffser kl ärung @ 0\mod_1380608526504_3355.docx @ 3384 @ 1 @ 1 
 

3 Uitleg van de begrippen 
V Volt  Ah Ampère-uur  Ø Diameter 

A Ampère  db(A) Decibel (geluidsdruk)  h Uur 

Hz Hertz  bar Bar  min Minuut 

W Watt  °C Graad Celsius  s Seconde 

kW Kilowatt  kN Kilonewton  m/s² Meter per seconde 
kwadraat (versnelling) 
 

g Gram  a.c. Wisselspanning  

kg Kilogram  d.c. Gelijkspanning  

Bj Bouwjaar  F Kracht  Nr Nummer 
 

Pos: 20 /RVT/Beschrei bung/Symbol e auf dem Ger ät/AC O102, ACO152, EC O/ACO202/Bruchs tücke, Wartung @ 0\mod_1380700295727_3355.docx @ 3394 @ 1 @ 1  

4 Symbolen op de machine en gegevens op het typeplaatje 
Symbool Betekenis 

 
Waarschuwing voor wegvliegende brokstukken 

 
Onderhoudssticker; geeft de volgende onderhoudsbeurt aan. 

 

Pos: 21 /RVT/Beschrei bung/Typenschil d/Typenschild - EC O203 @ 1\mod_1425452807822_3355.docx @ 9689 @  @ 1 
 

Gegevens op het typep 

 

1 Fabrikantlogo met 
adres 

 7 Toegestaan 
frequentiebereik, indien 
van toepassing 

2 Toegestane ononder-
broken bedrijfsduur 

 8 Land waar de machine 
geproduceerd is 

3 Artikelnr.  9 Toegestaan 
spanningsbereik in volt 

4 Serienr.  10 Nominale kracht 

5 Bouwjaar in mm.jj  11 Typeaanduiding van de 
machine 

 6 Opgenomen vermogen    
 

Pos: 22 /RVT/Beschrei bung/Pi ktogramme auf Typenschild/200, 300, 400er R eihePi ktogramme auf Typenschil d-200, 300, 400er @ 1\mod_1438249957962_3355.docx @ 13674 @  @ 1  

Verklaring van mogelijke pictogrammen op het typeplaatje 

 
Keurmerk Canada en VS  

 
CE-keurmerk productveiligheid in 
Europa 

 

Keurmerk Canada en VS  

 

Beschermingsklasse II (behuizing 
met beschermende isolatie) 

 

Registratie van producten op het 
gebied van douane-unie  

 

 

Gebruiksaanwijzing lezen 

 

Keurmerk Australië  
 

 

 

Pos: 23 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 3543 @  @ 1 
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Pos: 24 /RVT/Lieferumfang/2 Geräte/Li eferumfang AC O/EC O202, AC O/EC O203 @ 0\mod_1380715010038_3355.docx @ 3400 @ 1 @ 1 
 

5 Leveringsomvang 
Tot de leveringsomvang van de standaarduitrusting behoren: 

ACO203 ECO203 

Persmachine incl. handleiding Persmachine incl. handleiding 

Acculader incl. gebruiksaanwijzing  

Accu 18 VDC  

Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften 

Transportkoffer Transportkoffer 

Overig toebehoren (bijv. persklauwen, tussenklauwen, persringen) is als optie bijgevoegd. Vraag de 
systeemaanbieder naar de omvang. 
 

 
Pos: 25 /RVT/Technische Daten/ACO/EC O203 @ 1\mod_1424267955766_3355.docx @ 9178 @ 1 @ 1 
 

6 Technische gegevens 
Machine: ACO203 ECO203 

Nominale spanning/Accu: 18 V d.c. (lithium-ion)  
1,5 Ah / 3,0 Ah 

zie typeplaatje 

Frequenz: -- zie typeplaatje 

Opgenomen vermogen 450 W zie typeplaatje 

Nominale kracht: 32 kN 32 kN 

Hoogte: 111 mm 113 mm 

Lengte: 387 mm met Accu 1,5 Ah 
407 mm met Accu 3,0 Ah 

397 mm 

Breedte: 75 mm 75 mm 

Nettogewicht: 2,8 kg (met Accu ) 3,2 kg 

Persbereik: Kunststof: tot 110 mm Ø  

Metaal:  tot 54 mm Ø 
(tot 108 mm Ø  
al naar gelang het 
systeem) 

 

Kunststof: tot 110 mm Ø  

Metaal:  tot 54 mm Ø 
(tot 108 mm Ø  
al naar gelang het 
systeem) 

 

Geluidsniveau max. 87,5 db(A)      1) 89,5 db(A)      1) 

Geluidsdrukniveau bij het 
oor van de gebruiker: 

76,5 db(A)      1) 78,5 db(A)      1) 

Trilwaarde: <2,5 m/s²     2) <2,5 m/s²     2) 

Norm: IP20 IP20 

Beschermingsklasse:  II 

Bedrijfsmodus:  S3 – 40% 

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C -10°C tot +50°C 
 

1)  Meettolerantie   3 db(A)  2) Meettolerantie     1,5 m/s² 

De aangegeven trillingsemissiewaarde is volgens een gestandaardiseerde testmethode gemeten en 
kan worden gebruikt voor vergelijking met een ander apparaat.  
De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een voorbereidende inschatting 
van de blootstelling. 
Let op: De trillingsemissiewaarde kan ook tijdens het daadwerkelijke gebruik van het apparaat 
afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het apparaat werd gebruikt. 
Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden (periodiek gebruik) kan het noodzakelijk zijn 
veiligheidsmaatregelen vast te stellen ter bescherming van de bedieningspersoon. 

 

 

 
Pos: 27 /RVT/Technische Daten/Ladeger ät @ 0\mod_1381215657501_3355.docx @ 3414 @  @ 1 
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Acculader 
Voor de werking en de bediening van de acculader en de accu verwijzen wij u naar de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing voor de acculader. 
 

Pos: 28 /RVT/Kurzbeschr eibung/Pressautomati k/ACO/EC O/202/203 @ 1\mod_1424269079338_3355.docx @ 9196 @ 12 @ 1 
 

7 Korte beschrijving van de persmachine 
7.1 Persautomaat (afbeelding 1) 

De machine beschikt over een persautomaat. Deze garandeert te allen tijde een volledig persfase. De 
persautomaat wordt na ca. 1,5 seconden ingeschakeld. Na het inschakelen van de persautomaat 
dooft de groene LED (2) en wordt het persproces automatisch uitgevoerd. Nu kan de persfase alleen 
nog door indrukken en ingedrukt houden van de ontlastknop (5) worden onderbroken. Nadat de 
persfase is voltooid, schakelt de motor zichzelf automatisch uit en gaat de groene LED (2) weer 
branden. 
Wordt de startknop (1) voor het toepassen van de persautomaat losgelaten, beweegt de zuiger in de 
persmachine terug in zijn uitgangspositie. De persfase is niet uitgevoerd. Het persproces moet 
opnieuw worden ingeschakeld. 

Pos: 29 /RVT/Kurzbeschr eibung/Entlastungsknopf/AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL @ 0\mod_1382425726244_3355.docx @ 3423 @ 2 @ 1  

7.2 Ontlastknop (afbeelding 1) 
Het persproces kan op elk moment worden onderbroken door het indrukken en ingedrukt houden van 
de ontlastknop (5). De zuiger in de persmachine beweegt daardoor terug in zijn uitgangspositie. 

Pos: 30 /RVT/Kurzbeschr eibung/Pressstellenbel euchtungACO/EC O203 @ 1\mod_1429080223443_3355.docx @ 11381 @ 2 @ 1 
 

7.3 Perspunt verlichting 
Door het indrukken van de startknop (1) het perspunt wordt verlicht door 2 LED's (12). Als de 
persmachine ca. 30 seconden lang niet wordt gebruikt, schakelt het apparaat en de LED's uit.  

Pos: 31 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Ü berschrift /AC O/ECO202, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382447455193_3355.docx @ 3433 @ 2 @ 1  

7.4 Accu (alleen ACO203) 
 

Pos : 32 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Info:  nicht geladen + Temperatur en/AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, AFP/EFP202, AXI/AAP102 @ 0\mod_1382448018047_3355.docx @ 3434 @  @ 1 
 

 
Informatie! 
De accu's zijn af fabriek niet opgeladen. 
Daarom: 
– Vóór de eerste inbedrijfstelling accu's laden. 

 

 
Informatie! 
Beperkt temperatuurbereik voor laadvermogen en opslag van de accu’s. 
Daarom: 
– De gebruiksaanwijzing van het laadapparaat absoluut in acht nemen! 

 

Pos: 33 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Akku abnehmen + aufsetzen/ACO102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, AFP/EFP202 @ 0\mod_1382442983216_3355.docx @ 3428 @  @ 1 
 

Accu verwijderen (afbeelding 2) 
Beide ontgrendelnokken (A) indrukken (1) en dan de accu eruit trekken (2). 
 

Accu aanbrengen (afbeelding 3) 
Accu zoals afgebeeld in de machine steken, tot de accu vergrendelt. 

Pos: 34 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Akku Zustandsanzeig e/AC O/ECO202, AC O202XL, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382445046754_3355.docx @ 3430 @  @ 1 
 

Accu-toestandsaanduiding (afbeelding 2) 
Door het indrukken van de toets (B) wordt de ladingstoestand van de accu aangegeven. Het aantal 
brandende LED’s geeft de ladingstoestand aan. Een knipperende LED geeft een maximale 
capaciteitsreserve van 10 % aan. De accu moet binnenkort geladen worden. 
Bevindt de accu zich tijdens de controle van de ladingstoestand in de persmachine, moet de laatste 
persfase minimaal 1 minuut geleden uitgevoerd zijn. Anders is de aanduiding onnauwkeurig. 
 

Pos: 36 /RVT/Kurzbeschr eibung/Ger ät + Akku/Info welcher Akku18V: AC O/ECO202, AC O202XL, AC O/EC O203 @ 1\mod_1435131784732_3355.docx @ 12833 @ 2 @ 1  

7.5 ACO203 en accu  

 
Informatie! 
De persmachine ACO203 kan alleen met 18V-lithiumion-accu's worden gebruikt. De 
18V-accu mag alleen in daarvoor geschikte persmachines worden gebruikt. 

 

Pos : 37 /RVT/Kurzbeschr eibung/Ger ät + Akku/längere Nichtbenutzung/AC O/ECO203 @ 1\mod_1429171612365_3355.docx @ 11401 @  @ 1 
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Werking van de persmachine bij langere periode van niet gebruiken of bij verwisselen van de 
accu: 
Als de persmachine ca. 30 seconden lang niet wordt gebruikt of als er een andere accu wordt 
geplaatst, schakelt het apparaat uit. Er brandt geen LED meer. Voor het starten van de persmachine 
de startknop (1) kort indrukken. 

Pos: 38 /RVT/Kurzbeschr eibung/Ger ät + Akku/entl adener Akku/ACO102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, ACO401, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382607696426_3355.docx @ 3441 @  @ 1 
 

Werking van de persmachine bij lege accu: 
Aan het begin van een persfase wordt gecontroleerd of de acculading voldoende is om de persfase af 
te ronden. Is dat niet het geval, start de machine niet. De groene LED (2) knippert. 
Als de groene LED (2) na een persfase knippert, is deze persfase nog correct uitgevoerd. Vóór de 
volgende persfase moet de accu opnieuw worden opgeladen. 
 

Pos: 39 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/1b - Quetschgefahr Fing er  ACO/EC O202, AFP/EFP202, ACO/EC O203 @ 0\mod_1382615737921_3355.docx @ 3443 @ 12 @ 1 
 

8 Inbedrijfstelling en bediening 
8.1 ACO203 / ECO203 voorbereiden 

 

VOORZICHTIG! 
Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine 
zonder persklauw/tussenklauw. (afbeelding 4) 
Wanneer er geen persklauw/tussenklauw is aangebracht, kunnen de vingers in de 
gevarenzone worden gehouden. Door het starten van de machine kunnen de vingers 
worden gekneusd. 
Daarom: 
– Bedien de machine niet zonder persklauwen. 
– Vingers niet in de gevarenzone houden. 

 

Pos: 40 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/3 - Info-H altebolzen ACO/EC O202, ECO301, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382617008258_3355.docx @ 3445 @  @ 1 
 

 
Informatie! 
Bij niet correct ingeschoven bevestigingspen (8) start de machine niet. De groene LED 
knippert. 

 

 

Pos: 41 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/4 - Info D auer betrieb ACO102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1382617729764_3355.docx @ 3446 @  @ 1 
 

 
Informatie! 
De persmachine is niet geschikt voor continu bedrijf. Na 30 minuten ononderbroken 
gebruik moet er een korte pauze worden ingelast van minimaal 15 minuten, opdat 
de machine kan afkoelen. 

 

Pos : 42 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/5b - Ei nsetzen AC O/ECO202, AC O/ECO203 @ 0\mod_1385646619856_3355.docx @ 3451 @  @ 1 
 

• Persklauw/tussenklauw zoals in de afbeeldingen 5 t/m 7 afgebeeld in de 
persmachine aanbrengen. 

 

Pos : 43 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 3543 @  @ 1 
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Pos: 44 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Kapitel übeerschrift+Ü berschrif t - Tabelle @ 0\mod_1385652188500_3355.docx @ 3454 @ 2 @ 1 
 

8.2 Betekenis van de LED-indicatie  
LED-indicatie Status of oorzaak Oplossing 

 
Pos : 45 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _aus-2 @ 0\mod_1400062257803_3355.docx @ 3509 @  @ 1 
 

Groene LED (2) uit. Het apparaat is 
uitgeschakeld. 

Startknop (1) even indrukken (zie 
hoofdstuk 7.5). 

 
Pos: 46 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _l euchtet @ 0\mod_1400057953215_3355.docx @ 3503 @  @ 1 
 

Groene LED (2) brandt. Gereed voor gebruik  
 Pos: 47 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _aus @ 0\mod_1400062238490_3355.docx @ 3505 @  @ 1 
 

Groene LED (2) uit 
(terwijl het persproces 
bezig is) 

Persautomaat is aan, 
machine beëindigt het 
persproces automatisch. 

 

 
Pos: 48 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _blinkt @ 0\mod_1400062218616_3355.docx @ 3504 @  @ 1 
 

Groene LED (2) 
knippert. 

Acculading niet voldoende! Accu opladen of vervangen. 

 
Pos: 49 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _blinkt_H altebolzen @ 1\mod_1424269983063_3355.docx @ 9213 @  @ 1 
 

Groene LED (2) 
knippert. 

Bevestigingspen niet 
correct gesloten. 

Bevestigingspen terugplaatsen of 
bevestigingspen en cilinder controleren. 

 
Pos: 50 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _blinkt_H altebolzen_2 @ 1\mod_1424270236239_3355.docx @ 9231 @  @ 1  

Groene LED (2) 
knippert. 
(persmachine keert 
automatisch naar de 
uitgangspositie terug). 

Bevestigingspen is 
losgeraakt! 

Bevestigingspen terugplaatsen of 
bevestigingspen en cilinder controleren. 
AANWIJZING! 
De persfase wordt eventueel niet volledig 
voltooid, controleren en zo nodig herhalen. 

 
Pos: 51 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/r ote_LED_blinkt @ 0\mod_1400062243654_3355.docx @ 3506 @  @ 1  

Rode LED (3) knippert. Apparaat buiten 
temperatuurbereik 

Het apparaat werkt alleen binnen het 
temperatuurbereik van -10° C tot +50° C. 
Wanneer de rode LED knippert, moet het 
apparaat in een warmere/koudere 
omgeving worden gebracht. De machine 
kan door lege cycli worden opgewarmd en 
op bedrijfstemperatuur worden gebracht. 

 
Pos: 52 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/R ote_LED _leuchtet @ 0\mod_1400062249067_3355.docx @ 3507 @  @ 1 
 

Rode LED (3) brandt. Machinestoring Startknop (1) indrukken. Als dat niet helpt, 
is de persmachine defect. 
Machine bij servicedienst aanbieden. 
AANWIJZING! 
De persfase wordt eventueel niet volledig 
voltooid, controleren en zo nodig herhalen. 

 
Pos: 53 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/01- Ü berschrif t + Quetschgefahr ACO102, AC O152, ACO/EC O202, AVO202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386247194505_3355.docx @ 3456 @ 2 @ 1 
 

8.3 Persen 
 

 

VOORZICHTIG! 
Gevaar voor kneuzingen! 
Er is een kans op kneuzen van vingers en handen. 
Daarom: 
– Geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen tijdens het persproces tussen de 

persklauwen houden. 
– De klauwhefbomen tijdens het persen niet met de handen vasthouden. 

 

Pos: 54 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/02b - Gefahrenber eich AC O/ECO202, AC O202XL, AFP/EFP202, AC O/ECO203 @ 0\mod_1386247979716_3355.docx @ 3458 @  @ 1 
 

 

VOORZICHTIG! 
Steek geen vingers in de gevarenzone als er geen persklauw/tussenklauw 
geplaatst is. (afbeelding 4) 
De vingers kunnen worden gekneusd. 
Daarom: 
– Bedien de machine niet zonder persklauwen.  
– Vingers niet in de gevarenzone houden. 

 

Pos: 55 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/3 - Info-H altebolzen ACO/EC O202, ECO301, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382617008258_3355.docx @ 3445 @  @ 1  
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Informatie! 
Bij niet correct ingeschoven bevestigingspen (8) start de machine niet. De groene LED 
knippert. 

 

 

Pos: 56 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/04- BA beachten ACO102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, ECO301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386254189959_3355.docx @ 3459 @  @ 1 
 

 
Informatie! 
Neem de gebruiksaanwijzing van de persgereedschappen absoluut in acht! 

 

Pos: 57 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/05b - Punkt 1 +2 AC O/ECO202, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386330889477_3355.docx @ 3461 @  @ 1 
 

1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale breedte van 
de persklauw/persring. 

2. Neem voor het aanbrengen van de persklauw/persring de aanwijzingen van de systeemfabrikant 
in acht. (afbeelding 8) 
Bij gebruik van een persring: Breng de tussenklauw volgens de specificaties van de fabrikant van 
de persring op de persring aan. 

Pos: 58 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/07 - Info Pr essbacke AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386668397015_3355.docx @ 3462 @  @ 1  

 
Informatie! 
Nadat het persen is voltooid, moet erop worden gelet dat de persklauw volledig 
gesloten is. (afbeelding 9) 

 

 
Pos : 59 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/08 - Info Pr essschling e ACO/EC O202, ACO202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386668854154_3355.docx @ 3463 @  @ 1 
 

 
Informatie! 
Nadat de persfase is voltooid, controleren of er bij de persring geen sprake van 
speling tussen de segmenten is. 

 

Pos : 60 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/09a - Punkt 3 AC O102, AC O152, ACO/ECO202, ACO202XL, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386672196372_3355.docx @ 3464 @  @ 1 
 

3. Druk op de startknop om de machine te starten. 
Pos: 61 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/10b - Punkt 4 AC O/ECO202, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386673960873_3355.docx @ 3466 @  @ 1 
 

4. Nadat de persfase is voltooid: 
• Bij gebruik van een persring: eerst de tussenklauw van de persring halen en vervolgens 
• de persklauw/persring van de persfitting halen (afbeelding 10). 

Pos: 62 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /01b - Vorsicht - Einschalter- ACO/EC O202, ECO301, AFP/EFP202, AXI/AAP102 @ 0\mod_1390896253399_3355.docx @ 3473 @ 1 @ 1  

9 Reiniging, onderhoud en reparaties 

 

VOORZICHTIG! 
Verwondingsgevaar tijdens reiniging of reparatie door onopzettelijk 
bedienen van de aan-schakelaar. 
Daarom: 
– Neem voor reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de 

veiligheidsvoorschriften in acht en trek altijd de accu resp. de netstekker eruit. 
 

Pos: 63 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /02 - Ser viceanschrif t - AC O102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, EC O301, AC O401, AFP/EFP202, AXI/AAP102 @ 0\mod_1391000010165_3355.docx @ 3474 @  @ 1 
 

Lijst met adressen 
Novopress GmbH & Co. KG 
Scharnhorststr. 1  
41460 Neuss  
Duitsland 
Adressen van geautoriseerde servicediensten kunnen bij Novopress worden aangevraagd of vindt u 
op www.novopress.de.  

Pos: 65 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /03b - Informati on Wartung EC O301, AFP/EFP202, AC O/EC O203 @ 0\mod_1391006085087_3355.docx @ 3476 @  @ 1 
 

Onderhoudsintervallen 
Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Novopress of erkende NOVOPRESS-
servicediensten worden uitgevoerd. 

 
Informatie! 
Op de persmachine wordt de volgende onderhoudsbeurt aangegeven.  
Dit onderhoud moet minimaal elke 2 jaar worden uitgevoerd.  

 

Pos: 66 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /04a - R egel mäßig 1.ter Teil - ACO102, AC O152, ACO/EC O202,  AFP/EFP202 @ 0\mod_1391080694964_3355.docx @ 3478 @  @ 1 
 

Regelmatig (voor gebruik, bij aanvang van de werkdag) of bij vervuiling (afbeelding 11) 
Bij extern zichtbare beschadigingen, materiaalscheuren en andere slijtageverschijnselen 
onderzoeken. Zijn er gebreken, dan de machine niet meer gebruiken, maar laten repareren. 

Pos: 67 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 3543 @  @ 1 
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Pos: 68 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /05 - H albj ährlich - ACO102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, ECO301, AC O401, AFP/EFP202 @ 0\mod_1392970870376_3355.docx @ 3481 @  @ 1 
•  

Om het half j 
De machine door een elektricien of een Novopress-servicedienst laten controleren. 

Pos: 69 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /06 - Jährlich - ACO102, ACO152, AC O/EC O202, AC O202XL, ECO301, AC O401, AFP/EFP202, EFP203 @ 0\mod_1392975314209_3355.docx @ 3482 @  @ 1 
•  

Jaarlijks, om 1 jaar aansluitende garantie te krijgen (zie hoofdstuk 11 Garantie) 
De persmachine bij Novopress of in een Novopress-servicedienst laten keuren en onderhouden. 

Pos: 71 /RVT/Entsorgung/01 - Vorsicht + Ü berschrift  - all e @ 0\mod_1392977304612_3355.docx @ 3483 @ 1 @ 1 
•  

10 Afvalverwerking 

 

VOORZICHTIG! 
Gevaar voor het grondwater 
De machine bevat hydraulische olie. 
Hydraulische oliën zijn een gevaar voor het grondwater. Ongecontroleerd aftappen of 
ondeskundige afvalverwerking is strafbaar. 
Daarom: 
– Machine milieuvriendelijk afvoeren. 

 

Pos: 72 /RVT/Entsorgung/02 - Bedi enungsanleitung Akku + Ladeger ät - all e bis auf EC O301 @ 0\mod_1392977618930_3355.docx @ 3484 @  @ 1 
•  

Voor de verwerking van accu's en acculaders moeten de instructies van de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing voor de acculader in acht worden genomen. 

Pos: 73 /RVT/Entsorgung/03 - dritter Teil - alle @ 0\mod_1392977709253_3355.docx @ 3485 @  @ 1 
•  

Het product mag niet samen met het huisvuil worden afgevoerd.  
Novopress adviseert u om de afvalverwerking door erkende, gespecialiseerde bedrijven te laten 
uitvoeren. 
Als alternatief, de ouden apparaat kan voor de voorgeschreven afvalverwerking rechtstreeks aan 
Novopress (of een werkplaats) worden teruggegeven.  

Pos: 74 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/01a- Überschrift + 1. ter Satz - AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, ECO301, ACO401, AFP/EFP202, @ 0\mod_1393224977050_3355.docx @ 3486 @ 1 @ 1 •  

11 Garantie 
De firma Novopress geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines en -
gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in geval van 
twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen. 

Pos: 75 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/02 - 2. ter Teil vom 1.ten Abschnitt  - all e @ 0\mod_1393226295176_3355.docx @ 3488 @  @ 1 
•  

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende schadegevallen of 
gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of productiefouten. 
Van garantie uitgesloten zijn: 

• schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat. 
• schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door 

Novopress voor haar persmachines. 
• schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat. 

Voor slijtdelen geeft Novopress alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur. 
Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de 
gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren. 
Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan Novopress of 
een Novopress-servicedienst wordt aangeboden. 
Een reparatie of een vervanging van de machine op basis van garantieredenen resulteert niet in een 
verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door nieuwe 
onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk defect en daarom 
vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant. 

Pos: 76 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/03a - Anschl ussgar antie 1 + 3 Jahre - AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1393229765694_3355.docx @ 3489 @  @ 1 
•  

Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode 
 

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde 
aansluitende garanties. 
 

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen 
Novopress biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines, 
tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress 
of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem 
voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress 
geautoriseerde servicedienst. 
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3 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persklauwen 
Novopress biedt een aansluitende garantie van drie jaar voor alle nieuwe persklauwen, wisselklauwen 
en persinzetstukken, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress of een 
door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor 
nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Novopress of een door Novopress 
geautoriseerde servicedienst. 

Pos: 77 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/04 - Gewährleistung auf R epar aturen @ 0\mod_1393238067679_3355.docx @ 3492 @  @ 1 
•  

Garantie op reparaties 
Novopress garandeert na afloop van de garantieperiode van het nieuwe product in het geval van een 
daarna uitgevoerde reparatie de volgende garanties op de reparatie en de reserveonderdelen: 

• 6 maanden garantie op vervangen reserveonderdelen. 
• 12 maanden garantie op vervangen bouwgroepen. 
• 12 maanden garantie op vervangen persmachines. 

 
Pos: 79 /RVT/EG-Konfor mitätser kl ärung/01b Konformitätser kl ärung-2 Ger äte @ 1\mod_1424270680786_3355.docx @ 9267 @ 1 @ 1 
•  

12 EG-conformiteitsverklaring 
conform EG-richtlijnen 2004/108/EG; 2006/42/EG 
Hiermee verklaren wij dat de  
   persmachines ACO203 en ECO203 
op basis van het ontwerp en de constructie, alsmede de door ons op de markt gebrachte uitvoering 
voldoet aan de van toepassing zijnde, elementaire veiligheids- en gezondheidseisen. Bij onjuist 
gebruik van het product of bij een verandering aan het product die niet met ons is overlegd, verliest 
deze verklaring haar geldigheid. 
Toegepaste normen: 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN  ISO 12100 
 

Pos: 80 /RVT/EG-Konfor mitätser kl ärung/02 - U nterschrift + D atum- ACO/ECO203 @ 1\mod_1424270566836_3355.docx @ 9249 @  @ 1 
•  
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