FDBP 200951-E

3

A

Obsah 21 CZ

Elektrická úhlová bruska
NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto elektrickou úhlovou brusku. Než ji začnete
používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro
případ dalšího použití.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
Důležitá bezpečnostní upozornění
Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Obal
Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej
proto odevzdat k recyklaci.
Návod k použití
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).
Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem
nedodržování tohoto návodu.
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2. SYMBOLY
The product complies with the applicable
standards and regulations.
Read the Instruction Manual
attentively prior to use.

Double-insulated.

Use eyes protective equipment

Use ears protectiove equipment

Wear a breathing mask.

Subjected to recycling
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje (viz obr. 1)
1
3
5
7
9
11
13

Přední rukojeť
Zadní rukojeť
Kryt pojezdu pásu
Nastavení pohybu pásu
Regulátor rychlosti Uvolňovací
páčka pásu Šroub pro
nastavení hloubky brusu

2
4
6
8
10
12
14

Aretace
vypínače
Odsavač prachu
Přístup k uhlíku
Vypínač Přední
válec Brusn rám
Vak na prach

Obsah dodávky
Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:
PÁSOVÁ BRUSKA
Návod k obsluze
Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

4. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovejte
UPOZORNĚNÍ! Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat
a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochrany před úrazem elektrickým
proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve
všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím
kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu). Uschovejte všechna
varovaní a pokyny pro příští použití.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na
pracovišti bývají příčinou úrazů. Ukliďte nářadí, které právě nepoužíváte.
Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to
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znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí
vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.
Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního
prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném
případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.
Elektrická bezpečnost
Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy
jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které má na vidlici napájecího kabelu
ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a
odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo
zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový
kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v
autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního
topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo
spojeno se zemí.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického nářadí se nikdy
nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho
neponořujte do vody.
Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahejte
elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte
mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkontrolujte, že
elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku nářadí.
Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, nebo spadlo na zem a
je jakýmkoliv způsobem poškozené.
V případě použití prodlužovacícho kabelu vždy zkontrolujte, že jeho technické parametry
odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno
venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích
bubnů je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.
Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je povoleno jej používat
pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým chráničem ≤30 mA. Použití el. obvodu
s chráničem /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu
může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí
šňůrou nářadí.
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Bezpečnost osob
Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost
činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím
pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost
při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím
nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné
prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např.
respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu
používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.
Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenášejte nářadí, které je připojeno k elektrické
síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte,
že spínač nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo
zapojování vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných
ůrazů.
Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo
nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou
poranění osob.
Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy
nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volné oděvy ani šperky.
Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do
přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el.nářadí.
Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro
zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo k jeho řádnému připojení a
používání. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svěrák pro upevnění dílu, který
budete obrábět.
Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných
omamných či návykových látek.
Toto zařízení není určené pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na použiti zařízení od osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají
se zařízením.
Používání elektrického nářadí a jeho údržba
El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým
čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el.
nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.
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Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej
budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je
určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou
bylo zkonstruováno.
Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím
spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny
certifikovaným servisem.
Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování,
výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
Nepoužívané elektrické nářadí ukliďte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a
nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné.
Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřízení pohybujících se
částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných
částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně
udržovaným elektrickým nářadím.
Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují
práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použití jiných
příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození
nářadí a být příčinou zranění.
Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny
a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na
dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelúm, než pro jaké
je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
Používání akumulátorového nářadí
Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypínač v poloze „0-vypnuto“. Vložení
akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou nebezpečných situací.
K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky
pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.
Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být
příčinou zranění nebo vzniku požáru.
Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou
svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho
kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny
nebo vznik požáru.
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S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout
chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu,
vymyjte postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí,
vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná
poranění.
Servis
Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do
konstrukce nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikovaným osobám.
Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je nepřípustná (může
způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze
originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistíte tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí.

5. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR! Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovejte.
V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.
Úhlová bruska odpovídá platným technickým předpisům a normám.
Úhlová bruska odpovídá platným technickým předpisům a normám.
Bezpečnostní upozornění společná pro pracovní činnosti broušení, rovinné
broušení, broušení drátěným kartáčem, leštění nebo abrazivní řezání
Toto elektromechanické nářadí je určeno pro použití jak bruska . Je třeba číst všechna
bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a specifikace dané pro toto elektromechanické
nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, požár a/nebo vážné zranění.
Nesmí se používat příslušenství, které není výslovně navrženo a
doporučeno výrobcem nářadí. Pouhá skutečnost, že příslušenství lze
připojit k vašemu nářadí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí být alespoň rovny maximálním
otáčkám vyznačeným na nářadí. Příslušenství, které pracuje při
vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a
rozpadnou.
Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v mezích jmenovitého
rozsahu pro dané elektromechanické nářadí. Příslušenství nesprávně
velkosti nemůže být dostatečně chráněno ani ovládáno.
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Nesmí se používat poškozené příslušenství.
Musí se použít osobní ochranné pracovní prostředky. V závislosti na použití je třeba použít
obličejový štít nebo bezpečnostní ochranné brýle. V přiměřeném rozsahu je nutno použít
masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru, která je schopna zadržet
malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadržet odlétající úlomky,
které vznikají při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být
schopny odfiltrovat částečky, které vznikají při dané činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku o
vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.
Okolostojící musí zůstat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje
do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pracovní prostředky. Úlomky
obrobku nebo poškozeného příslušenství mohou odlétnout a způsobit zranění i mimo
bezprostřední pracovní prostor.
Při provádění činnosti, kde se obráběcí nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého
vlastního přívodu, se elektromechanické nářadí musí držet pouze za izolované úchopové
povrchy. Dotyk obráběcího nástroje s „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované
kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele
elektrickým proudem.
Pohyblivý přívod se musí umístit mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratí-li obsluha kontrolu,
může dojít k přeříznutí nebo přebroušení pohyblivého přívodu, a ruka nebo paže obsluhy
může být vtažena do rotujícího nástroje.
Elektromechanické nářadí se nesmí nikdy odložit, dokud se nástroj úplně nezastaví. Rotující
nástroj se může zachytit o povrch a vytrhnout nářadí z kontroly obsluhy.
Elektromechanické nářadí se nikdy nesmí spouštět během přenášení na straně obsluhy.
Rotující nástroj se při náhodném dotyku může zaháknout za oděv obsluhy a přitáhnout se k
tělu.
Větrací otvory nářadí se musí pravidelně čistit. Ventilátor motoru vtahuje prach dovnitř skříně,
a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
S elektromechanickým nářadím se nesmí pracovat v blízkosti hořlavých materiálů. Mohlo by
dojít ke vznícení těchto materiálů od jisker.
Nesmí se používat příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Použití vody, nebo jiných
chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.
Další bezpečností pokyny pro všechny pracovní činnosti
Zpětný vrh a související varování
Zpětný vrh je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, opěrné podložky,
kartáče nebo jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího
nástroje, které následovně způsobí, že se nekontrolované nářadí pohybuje ve směru
opačném ke směru otáčení nástroje v bodě uváznutí.
Zpětný vrh je následkem nesprávného používání elektromechanického nářadí a/nebo
nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu zabránit řádným dodržením níže
popsaných bezpečnostním opatřením.
PÁSOVÁ BRUSKA

NÁVOD K OBSLUZE

29 CZ

CZ 30 Zvláštní bezpečnostní pokyny | Použití a provoz

Nářadí je třeba držet pevně a je nutno udržovat správnou polohu těla a paže tak, aby bylo
možno odolat silám zpětného vrhu. Vždy se musí použít pomocná rukojeť, je-li nářadí
vybaveno, kvůli maximální kontrole nad zpětným vrhem nebo reakčním krouticím momentem
při uvedení stroje do chodu. Obsluha je schopna kontrolovat reakční krouticí momenty a síly
zpětného vrhu, dodržuje-li správná bezpečnostní opatření.
Ruka se nikdy nesmí přibližovat k rotujícímu nástroji. Nástroj může zpětným vrhem odmrštit
ruku obsluhy.
Nesmí se stát v prostoru, kam se může nářadí dostat, dojde-li ke zpětnému vrhu. Zpětný vrh
vrhne nářadí ve směru opačném ke směru pohybu kotouče v bodě zaseknutí.
Je třeba věnovat zvláštní pozornost opracování rohů, ostrých hran apod. Je nutno předcházet
poskakování a zaseknutí nástroje. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci
zaseknout rotující nástroj a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro pracovní činnosti rovinného broušení
Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti rovinného broušení:
Při výběru brousicího papíru je potřeba se řídít doporučením výrobce. Velký brusný papír,
který přesahuje přes brousící desku, přestavuje riziko roztržení a může způsobit zaseknutí,
roztržení kotouče nebo zpětný vrh.

6. POUŽITÍ A PROVOZ
Tato úhlová bruska je určena pouze pro domácí nebo hobby použití.
Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a při vys
kém zatížení.
Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběr
telem.
Nářadí a příslušenství používejte výhradně k stanoveným účelům použití, viz pokyny výrobce
nářadí.
Jakékoli jiné použití nářadí je přísně zakázáno.
Opatrně vybalte a zkontrolujte vaši brusku. Seznamte se kompletně se
všemi funkcemi/vlastnostmi tohoto nářadí
Ujistěte se, že máte k dispozici všechny části brusky a že nejsou poškozeny.
Pokud jakákoli část chybí nebo je poškozená, nechte si ji před použitím
tohoto nářadí vyměnit. Pokud je k dispozici, používejte vždy odsávání
prachu; pokud není, používejte sáček na prach
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Připevnění brusných pásů
VAROVÁNÍ: Před připevněním brusných pásů zajistěte, aby byla
bruska odpojena od zdroje energie.
Před připevněním nového brusného pásu nejprve odstraňte
hloubkový rám (12), pokud je připevněn
Umístěte brusku převráceně na pracovní stůl nebo podobný pevný
a plochý povrch
Vytáhněte páčku pro uvolnění pásu (11). Tím se zatáhne přední
váleček ( 10) a povolí brusný pás. Nyní můžete opotřebovaný pás
vyjmout
Připevněte nový brusný pás jeho umístěním přímo přes válečky
Uzavřete páčku pro uvolnění pásu. Pás by měl být nyní napnutý a
zajištěný
Po připevnění může být nezbytné seřídit přední váleček, aby byl zajištěn
běh pásu bez házení
Ponechte brusku na pracovním stole otočenou a připojte ji k napájení
Uchopte brusku pevně za zadní rukojeť (3) a stiskněte
vypínač (8). Zkontrolujte, zda nedochází k bočnímu pohybu
pásu
Pokud je to nezbytné, otočte seřizovač stopy pásu (7) ve směru
hodinových ručiček pro posunutí pásu doleva, nebo proti směru
hodinových ručiček pro posunutí pásu doprava, aby pás běžel bez
házení
Odpojte brusku od napájení

PÁSOVÁ BRUSKA

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 32 Použití a provoz |

Připevnění hloubkového rámu
Hloubkový rám (12) umožňuje ovládat hloubku odstranění materiálu a
pomáhá se vyhnout naklánění a vyhlubování
Zajistěte, aby byla bruska odpojena od napájení
Umístěte brusku převráceně na pracovní stůl nebo podobný pevný a
plochý povrch
Umístěte hloubkový rám (12) tak, aby byl přibližně v polovině délky
závitu knoflíku pro nastavení hloubky (13)
S hladkým čelem rámu položeným nejvýše (obráceným k vám)
umístěte výstupek knoflíku pro nastavení hloubky do fixačního kanálu
tak, aby byly výstupky po stranách rámu umístěny v otvorech
rámování po stranách základny
Otočte knoflík pro nastavení hloubky (13) proti směru hodinových
ručiček tak, aby výstupky na rámu zapadly do otvorů rámování na
základně
Připevnění sáčku na prach
Před použitím připevněte zatlačením k portu pro odsávání prachu (4)
sáček na prach (14) nebo připojte k portu pro odsávání systém
odsávání prachu Nedovolte, aby se sáček na prach před
vyprázdněním zaplnil z více než dvou třetin, aby byl zajištěn efektivní
chod a bylo udržováno bezpečnější a čistší pracovní prostředí
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7. POKYNY PRO PÁSOVÁ BRUSKA
Zapnutí
Pro spuštění stroje stiskněte vypínač (8). Pro zastavení stroje uvolněte vypínač
Pro nepřetržitý chod můžete vypínač uzamknout v poloze „zapnuto“:
1. Stiskněte vypínač a stlačte tlačítko uzamknutí (2); stroj zůstane i po
uvolnění vypínače v chodu
2. Pro zastavení stroje stiskněte a uvolněte vypínač
Ovládání rychlosti
Rychlost stroje lze regulovat
Pro nastavení rychlosti otočte volič rychlosti (9). Vyšší číslo označuje vyšší
provozní rychlost
Důrazně doporučujeme, abyste určili optimální rychlost broušení zkouškou na
odpadovém materiálu
Nastavení hloubky broušení
Pro nastavení maximální hloubky materiálu, který bude odstraněn, nastavte
polohu hloubkového rámu (12)
Pro nastavení hloubkového rámu otočte knoflík pro seřízení hloubky (13) v zadní
části stroje
Důrazně doporučujeme, abyste určili optimální hloubku broušení zkouškou na
odpadovém materiálu
Broušení
Před zahájením broušení zajistěte, aby se broušený materiál nemohl pohybovat
nebo vysmeknout. V případě potřeby použijte svorky, a vždy držte stroj oběma
rukama
Pro efektivní dosažení vysoce kvalitního povrchu vždy začněte s hrubým
brusným pásem a pokračujte k jemnějším pásům zajišť ujícím požadovaný
povrch
Před připojením stroje ke zdroji energie zkontrolujte, zda je vypínač v poloze
vypnuto a zda je správně připevněn brusný pás
1. Připojte brusku ke zdroji energie
2. Zvedněte brusku z pracovního povrchu a zapněte ji. Umožněte brusce
dosáhnout plnou provozní rychlost
3. Pevně držte stroj a přibližte brusku k pracovnímu povrchu. Aby nedošlo
ke zbytečnému poškození pracovního povrchu, udržujte směr pohybu
brusného pásu rovnoběžně s přirozeným směrem vláken dřeva
4. Posouvejte brusku pomalu napříč broušeným povrchem, dokud
nebude odstraněno požadované množství materiálu
5. Před zastavením motoru vždy zvedněte brusku z povrchu obrobku
6. Před položením nářadí se ujistěte, že je motor zcela zastavený
7. Předtím, než odejdete a necháte stroj bez dozoru, jej vždy odpojte od
zdroje energie
PÁSOVÁ BRUSKA
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8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli údržby/čištění vždy vytáhněte
zástrčku ze síťového zdroje energie.
Čištění
Udržujte stroj neustále v čistotě. Nečistoty a prach způsobují rychlé
opotřebování vnitřních částí a zkrácení životnosti stroje. Tělo stroje očistěte
pomocí jemného štětečku nebo suchého hadříku. Pokud je to možné,
použijte pro profouknutí větracích otvorů čistý suchý stlačený vzduch rychlé
opotřebování vnitřních částí a zkrácení životnosti stroje. Tělo stroje očistěte
pomocí jemného štětečku nebo suchého hadříku.
Pokud je to možné, použijte pro profouknutí větracích otvorů čist such
stlačen vzduch Vaše nářadí nepotřebuje žádné dodatečné mazání nebo
údržbu. Nejsou v něm žádné Vámi opravitelné části.
Nikdy nepoužívejte vodu nebo chemická čistidla na čištění vašeho nářadí.
Utřete ho suchou tkaninou.
Udržujte otvory ventilátoru motoru čisté.
Pokud spatříte v prostoru motoru velmi slabé jiskření, je Vaše nářadí v
pořádku. Při zvýšeném jiskření se jedná o závadu na motoru.
Nikdy nečistěte žádnou část nářadí tvrdým, ostrým a nebo drsným
předmětem.
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Kontrola a výměna uhlíků
Uhlíky je nutno pravidelně kontrolovat.
V případě opotřebení vyměňte oba uhlíky současně. Připevněte držáky uhlíků .
Po připevnění nových uhlíků nechte brusku běžet 5 minut bez zátěže.
Používejte výhradně uhlíky správného typu.

Po určité době se uhlíkové kartáče v motoru opotřebí
Nadměrně opotřebené kartáče mohou způsobit ztrátu výkonu,
občasné poruchy nebo viditelné jiskření
Součástí příslušenství tohoto nářadí je pár náhradních kartáčů.
Chcete-li vyměnit kartáče, odstraň te z obou stran stroje zátky přístupu ke
kartáčům (7). Pak lze opotřebované kartáče vyjmout a vyměnit za nové.
Vraťte zpět zátky přístupu ke kartáčům. Nebo nechejte nářadí opravit v
autorizovaném servisním středisku
Poznámka: Vždy vyměň te oba kartáče. Nikdy nevyměň ujte pouze
jeden, a to ani tehdy, když není opotřebení kartáčů stejné Hnací
pás
Součástí příslušenství tohoto nářadí je náhradní hnací pás. Pokud
potřebujete tento pás vyměnit, odstraň te kryt pouzdra hnacího pásu (5) a
navlékněte nový pás na válečky. Pak kryt znovu připevněte na pouzdro

Uskladnění při dlouhodobejším nepoužívání
Nářadí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota.
Pokud je možné skladujte zařízení na místě se stálou teplotou a vlhkostí.

9. TIPY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU
Nářadí, příslušenství a návod k obsluze skladujte v originálním obalu, tak budete mít vždy k
dispozici všechny potřebné díly i informace.
Bruska je prakticky bezúdržbová, jediným úkonem je pravidelné otření krytu brusky vlhkým
hadříkem. Braňte kontaktu brusky s vlhkostí a vodou. Dodržujte pokyny uvedené v tomto
návodu k obsluze
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10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek / značka: PÁSOVÁ BRUSKA/ FIELDMANN
Typ / model: FDBP 200951-E .............................................................................. 230V / 50Hz / 950W
Výrobek je v souladu s níže uvedenými předpisy:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených
pro používání v určitých mezích napětí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006
o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES
a normami:
EN 60745-1:2009+A11 :2011
EN 60745-2-4:2009+A11:2011
EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62321:2009
Označení CE: ....................................................................................................................................................... 16
Společnost FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.
Výrobce:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621,251 01 Praha 10, Česká
republika DIČ: CZ26726548
V Praze, 10.9.2016
Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Předseda představenstva

Podpis a razítka:
FDBP 200951-E
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11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení .............................................................................................................................................. 230V~ / 50Hz
Příkon .................................................................................................................................................................. 950W
Otáčky ................................................................................................................................................... 120-380 ot./min
Třída ochrany ................................................................................................................................................................ II
Délka napájecího kabelu .................................................................................................................................. 1,8 m
LpA: (akustický tlak) ................................................................................................................................ 92.3 dB(A)
LwA: (akustický výkon) ............................................................................................................................103.3 dB(A)
úroveň vibrací .............................................................................................ah.D1 = 2.316 ms-2 , K = 1.5 ms-2

Návod k použití v originálním jazyce.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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Řešení problémů
Předpokládané poruchy mají často příčiny, které uživatel zvládne vyřešit vlastními silami. Zkuste proto
výrobek zkontrolovat s použitím této 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 servisním centrem nebo
odborníkem s obdobnou kvaliﬁkací!

Problém

Možná příčina

Řešení

1.

Produkt se nes pustí

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 v hodný
pro provoz s mto produktem.
2.2 Zdroj napájení (např. generátor)
má příliš nízké napětí
2.3 Větrací průduchy jsou blokovány

2.1 Používejte náležitý prodlužovací
kabel
2.2 Zapojte do jiného zdroje napájení

3.

Neuspokojivý výsl edek

3.1 Kotou č je opotřebený /poškozený
3.2 Kotouč není vhodný pro materiál
určený k obrábění

3.1 Vyměňte za nový
3.2 Používejte náležitý vrták

4.

Nadměrné
nebo hluk

4.1 Vrták je tupý/poškozený
4.2 Šrouby/matice jsou uvolněné

4.1 Vyměňte za nový
4.2 Utáhněte šrouby/matice

PÁSOVÁ BRUSKA
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2.3 Vyčistěte větrací průduchy
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12. LIKVIDACE
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích
mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento
výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj
vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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