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Řešení problémů

Předpokládané poruchy mají často příčiny, které uživatel zvládne vyřešit vlastními silami. Zkuste proto 

výrobek zkontrolovat s použitím  t éto sekce. Ve většině případů je možné problém rychle odstranit.

UPOZORNĚNÍ!

Provádějte pouze kroky pop sané v tomto návodu! V případě, že nejste schopni problém vyřešit sami, pak 

jakékoli další kontroly, údržby a opravy  musejí být prováděny autorizovaným servi sním centrem nebo 

odborníkem s ob dobnou kv  alifikací!

Problém Možná příčina Řešení

1. Produkt se nespustí 1.1 Nezapojeno do elektrické sítě

1.2 Vadný napájecí kabel nebo zástrčka  
1.3 Jiná závada elektrického napájení

1.1 Zapojte do elektrické sítě

1.2 Nechte  zkontrolovat elektrikářem

1.3 Nechte zkontrolovat elektrikářem

2. Produkt nedosáhne 

plného výkonu

2.1 Prodlužovací kabel není vhodný 

pro provoz s �mto pro  duktem.

2.2 Zdroj napájení (např. generátor) 

má p
 
říliš nízké napětí

2.3 Větrací průduchy jsou blokovány

2.1 Používejte náležitý prodlužovací 

kabel 

2.2  Zapojte do jiného zdroje napájení

2.3 Vyčistěte větrací průduchy

3. Neuspokojivý výsledek 3.1 Kot ou č je opotřebený /poškozený

3.2 Kotouč není vho dný pro materiál 

určený k obrábění

3.1 Vyměňte za nový

3.2 Používejte náležitý vrták

4. Nadměrné vibrace 

nebo hluk

4.1 Vrták je tupý/poškozený

4.2 Šrouby/ma�ce jsou uvolněné

4.1 Vyměňte za nový

4.2 Utáhněte šrouby/matice





















AC230V/50Hz



 Riešenie problémov

Predp okladané poruchy majú často príčiny, ktoré užívateľ zvládne vyriešiť vlastnými silami. Skúste preto 

výrobok zkontrolovať s použitím tejto sekcie. Vo väčšine prípadov je možné problém rychle odstraniť .

UPOZORNENIE!

Vykonávajte iba kroky pop ísané v tomto návode! V prípade, že nie ste schopní problém vyriešiť sami, potom 

akékoľvek ďalšie kontroly, údržby a opravy musia byť vykonávané autorizovaným servisným centro m alebo 

odborníkom s obdobnou kvalifikáciou ! 

Problém Možná pr íčina Riešenie

1. Produkt sa nespustí 1.1 Nezapojený do elektrickej siete

1.2 Chybný napája cí kábel ale bo 

zástrčka

1.3 Iná závada elektrického napájania

1.1 Zapojte do elektrickej siete

1.2 Nechajt e zkontrolovať 

elektrikárom

1.3 Nechajte zkontrolovať 

elektrikárom

2. Pr odukt nedosiahne
plného výkonu

2.1 Predlžovací kábel nie je vhodný na 

prevádzku  s týmto produkto m.

2.2 Zdroj napájania (napr. 
 
generátor) 

má príliš nízke nap ätie

2.3 Vetracie prieduchy sú blokované

2.1 Používajt e náležitý predlžovací 

kábel

2.2  Zap
 

ojte do iného zdroja napájania

2.3 Vyčisti te vetracie prieduchy

3. Neuspokojivý výsledok 3.1 Kotúč je opotrebený /poškod ený

3.2
 

Kotúč nie je vhodný pre materiál 

určený k obrábaniu

3.1 Vyme ňte za nový

3.2 Používa jte náležitý kotúč

4. Nadmerné vibrácie
alebo hluk

4.1 Kotúč je opotrebený  /poškod ený

4.2 Skrutky/matice sú uvoľ nené

4.1 Vyme ňte za nový

4.2 Utiahnite skrutky /matice





Obash
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