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NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto FMFLUSJDLPV QÃTPWPV CSVTLV Než ji
začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a
uschovejte jej pro případ dalšího použití.
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Všeobecné bezpečnostní předpisy

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
5FOUPQSPEVLUKFWZSPCFOWTPVMBEVTF
TDIWÃMFOÝNJQĿFEQJTZ

1ĿFEQPVßJUÎNTUSPKFTJQP[PSOĆ
QĿFøUĆUFUFOUPOÃWPELPCTMV[F

%WPKJUÃJ[PMBDF

1PVßJKUFPDISBOOÊQPNœDLZOBPøJ

1PVßJKUFPDISBOOÊQPNœDLZOBVØJ

/PTUFEÝDIBDÎNBTLV

/FWIB[VKUFEPCĆßOÊIPPEQBEV
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje (viz obr. 1)








1ĿFEOÎSVLPKFŉ
;BEOÎSVLPKFŉ
,SZUQPKF[EVQÃTV
/BTUBWFOÎQPIZCVQÃTV
3FHVMÃUPSSZDIMPTUJ6WPMİPWBDÎ
QÃøLBQÃTV»SPVCQSP
OBTUBWFOÎIMPVCLZCSVTV









"SFUBDF
WZQÎOBøF
0ETBWBøQSBDIV
1ĿÎTUVQLVIMÎLV
7ZQÎOBø1ĿFEOÎ
WÃMFD#SVTOSÃN
7BLOBQSBDI

Obsah dodávky
Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:
1¦407¦#364,"
/ÃWPELPCTMV[F
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.
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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 BEZPEý12STNÍ 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.
/FTNÎTFQPVßÎWBUQĿÎTMVØFOTUWÎ LUFSÊOFOÎWÝTMPWOĆOBWSßFOPB
EPQPSVøFOPWÝSPCDFNOÃĿBEÎ1PVIÃTLVUFøOPTU ßFQĿÎTMVØFOTUWÎM[F
QĿJQPKJULWBØFNVOÃĿBEÎ OF[BSVøVKFKFIPCF[QFøOÝQSPWP[
+NFOPWJUÊPUÃøLZQĿÎTMVØFOTUWÎNVTÎCÝUBMFTQPİSPWOZNBYJNÃMOÎN
PUÃøLÃNWZ[OBøFOÝNOBOÃĿBEÎ1ĿÎTMVØFOTUWÎ LUFSÊQSBDVKFQĿJ
WZØØÎDIPUÃøLÃDI OFßKTPVKFIPKNFOPWJUÊPUÃøLZ TFNœßFSP[MPNJUB
SP[QBEOPV
7OĆKØÎQSœNĆSBUMPVØŉLBQĿÎTMVØFOTUWÎNVTÎCÝUWNF[ÎDIKNFOPWJUÊIP
SP[TBIVQSPEBOÊFMFLUSPNFDIBOJDLÊOÃĿBEÎ1ĿÎTMVØFOTUWÎOFTQSÃWOĆ
WFMLPTUJOFNœßFCÝUEPTUBUFøOĆDISÃOĆOPBOJPWMÃEÃOP
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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.
3È629È%586.$
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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.

0QBUSOĆWZCBMUFB[LPOUSPMVKUFWBØJCSVTLV4F[OBNUFTFLPNQMFUOĆTF
WØFNJGVOLDFNJWMBTUOPTUNJUPIPUPOÃĿBEÎ
6KJTUĆUFTF ßFNÃUFLEJTQP[JDJWØFDIOZøÃTUJCSVTLZBßFOFKTPVQPØLP[FOZ
1PLVEKBLÃLPMJøÃTUDIZCÎOFCPKFQPØLP[FOÃ OFDIUFTJKJQĿFEQPVßJUÎN
UPIPUPOÃĿBEÎWZNĆOJU1PLVEKFLEJTQP[JDJ QPVßÎWFKUFWßEZPETÃWÃOÎ
QSBDIVQPLVEOFOÎ QPVßÎWFKUFTÃøFLOBQSBDI
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Použití a provoz

 CZ

1ĿJQFWOĆOÎCSVTOÝDIQÃTœ
7"307¦/±1ĿFEQĿJQFWOĆOÎNCSVTOÝDIQÃTœ[BKJTUĆUF BCZCZMB
CSVTLBPEQPKFOBPE[ESPKFFOFSHJF
6NÎTUĆUFCSVTLVQĿFWSÃDFOĆOBQSBDPWOÎTUœMOFCPQPEPCOÝQFWOÝ
BQMPDIÝQPWSDI
7ZUÃIOĆUFQÃøLVQSPVWPMOĆOÎQÃTV  5ÎNTF[BUÃIOFQĿFEOÎ
WÃMFøFL  BQPWPMÎCSVTOÝQÃT/ZOÎNœßFUFPQPUĿFCPWBOÝQÃT
WZKNPVU
1ĿJQFWOĆUFOPWÝCSVTOÝQÃTKFIPVNÎTUĆOÎNQĿÎNPQĿFTWÃMFøLZ
6[BWĿFUFQÃøLVQSPVWPMOĆOÎQÃTV1ÃTCZNĆMCÝUOZOÎOBQOVUÝB
[BKJØUĆOÝ
1PQĿJQFWOĆOÎNœßFCÝUOF[CZUOÊTFĿÎEJUQĿFEOÎWÃMFøFL BCZCZM[BKJØUĆO
CĆIQÃTVCF[IÃ[FOÎ
1POFDIUFCSVTLVOBQSBDPWOÎNTUPMFPUPøFOPVBQĿJQPKUFKJLOBQÃKFOÎ
6DIPQUFCSVTLVQFWOĆ[B[BEOÎSVLPKFŉ  BTUJTLOĆUF
WZQÎOBø  ;LPOUSPMVKUF [EBOFEPDIÃ[ÎLCPøOÎNVQPIZCV
QÃTV
1PLVEKFUPOF[CZUOÊ PUPøUFTFĿJ[PWBøTUPQZQÃTV  WFTNĆSV
IPEJOPWÝDISVøJøFLQSPQPTVOVUÎQÃTVEPMFWB OFCPQSPUJTNĆSV
IPEJOPWÝDISVøJøFLQSPQPTVOVUÎQÃTVEPQSBWB BCZQÃTCĆßFMCF[
IÃ[FOÎ
0EQPKUFCSVTLVPEOBQÃKFOÎ
1ĿJQFWOĆOÎTÃøLVOBQSBDI
1ĿFEQPVßJUÎNQĿJQFWOĆUF[BUMBøFOÎNLQPSUVQSPPETÃWÃOÎQSBDIV  
TÃøFLOBQSBDI  OFCPQĿJQPKUFLQPSUVQSPPETÃWÃOÎTZTUÊN
PETÃWÃOÎQSBDIV/FEPWPMUF BCZTFTÃøFLOBQSBDIQĿFE
WZQSÃ[EOĆOÎN[BQMOJM[WÎDFOFßEWPVUĿFUJO BCZCZM[BKJØUĆOFGFLUJWOÎ
DIPEBCZMPVESßPWÃOPCF[QFøOĆKØÎBøJTUØÎQSBDPWOÎQSPTUĿFEÎ

7. 10,:/:1301¦407¦#364,"
;BQOVUÎ
1SPTQVØUĆOÎTUSPKFTUJTLOĆUFWZQÎOBø  1SP[BTUBWFOÎTUSPKFVWPMOĆUFWZQÎOBø
1SPOFQĿFUSßJUÝDIPENœßFUFWZQÎOBøV[BNLOPVUWQPMP[Ft[BQOVUPi
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 4UJTLOĆUFWZQÎOBøBTUMBøUFUMBøÎULPV[BNLOVUÎ  TUSPK[œTUBOFJQP
VWPMOĆOÎWZQÎOBøFWDIPEV
 1SP[BTUBWFOÎTUSPKFTUJTLOĆUFBVWPMOĆUFWZQÎOBø
#SPVØFOÎ
1ĿFE[BIÃKFOÎNCSPVØFOÎ[BKJTUĆUF BCZTFCSPVØFOÝNBUFSJÃMOFNPIMQPIZCPWBU
OFCPWZTNFLOPVU7QĿÎQBEĆQPUĿFCZQPVßJKUFTWPSLZ BWßEZESßUFTUSPKPCĆNB
SVLBNB
1SPFGFLUJWOÎEPTBßFOÎWZTPDFLWBMJUOÎIPQPWSDIVWßEZ[BøOĆUFTISVCÝN
CSVTOÝNQÃTFNBQPLSBøVKUFLKFNOĆKØÎNQÃTœN[BKJØŉVKÎDÎNQPßBEPWBOÝ
QPWSDI
1ĿFEQĿJQPKFOÎNTUSPKFLF[ESPKJFOFSHJF[LPOUSPMVKUF [EBKFWZQÎOBøWQPMP[F
WZQOVUPB[EBKFTQSÃWOĆQĿJQFWOĆOCSVTOÝQÃT
 1ĿJQPKUFCSVTLVLF[ESPKJFOFSHJF
 ;WFEOĆUFCSVTLV[QSBDPWOÎIPQPWSDIVB[BQOĆUFKJ6NPßOĆUFCSVTDF
EPTÃIOPVUQMOPVQSPWP[OÎSZDIMPTU
 1FWOĆESßUFTUSPKBQĿJCMJßUFCSVTLVLQSBDPWOÎNVQPWSDIV"CZOFEPØMP
LF[CZUFøOÊNVQPØLP[FOÎQSBDPWOÎIPQPWSDIV VESßVKUFTNĆSQPIZCV
CSVTOÊIPQÃTVSPWOPCĆßOĆTQĿJSP[FOÝNTNĆSFNWMÃLFOEĿFWB
 1PTPVWFKUFCSVTLVQPNBMVOBQĿÎøCSPVØFOÝNQPWSDIFN EPLVE
OFCVEFPETUSBOĆOPQPßBEPWBOÊNOPßTUWÎNBUFSJÃMV
 1ĿFE[BTUBWFOÎNNPUPSVWßEZ[WFEOĆUFCSVTLV[QPWSDIVPCSPCLV
 1ĿFEQPMPßFOÎNOÃĿBEÎTFVKJTUĆUF ßFKFNPUPS[DFMB[BTUBWFOÝ
 1ĿFEUÎN OFßPEFKEFUFBOFDIÃUFTUSPKCF[EP[PSV KFKWßEZPEQPKUFPE
[ESPKFFOFSHJF

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
7"307¦/±1ĿFEQSPWÃEĆOÎNKBLÊLPMJÙESßCZøJØUĆOÎWßEZWZUÃIOĆUF
[ÃTUSøLV[FTÎŉPWÊIP[ESPKFFOFSHJF
÷JØUĆOÎ
6ESßVKUFTUSPKOFVTUÃMFWøJTUPUĆ/FøJTUPUZBQSBDI[QœTPCVKÎSZDIMÊ
PQPUĿFCPWÃOÎWOJUĿOÎDIøÃTUÎB[LSÃDFOÎßJWPUOPTUJTUSPKF5ĆMPTUSPKFPøJTUĆUF
QPNPDÎKFNOÊIPØUĆUFøLVOFCPTVDIÊIPIBEĿÎLV1PLVEKFUPNPßOÊ 
QPVßJKUFQSPQSPGPVLOVUÎWĆUSBDÎDIPUWPSœøJTUÝTVDIÝTUMBøFOÝW[EVDISZDIMÊ
PQPUĿFCPWÃOÎWOJUĿOÎDIøÃTUÎB[LSÃDFOÎßJWPUOPTUJTUSPKF5ĆMPTUSPKFPøJTUĆUF
QPNPDÎKFNOÊIPØUĆUFøLVOFCPTVDIÊIPIBEĿÎLV
1PLVEKFUPNPßOÊ QPVßJKUFQSPQSPGPVLOVUÎWĆUSBDÎDIPUWPSœøJTUTVDI
TUMBøFOW[EVDI7BØFOÃĿBEÎOFQPUĿFCVKFßÃEOÊEPEBUFøOÊNB[ÃOÎOFCP
ÙESßCV/FKTPVWOĆNßÃEOÊ7ÃNJPQSBWJUFMOÊøÃTUJ
/JLEZOFQPVßÎWFKUFWPEVOFCPDIFNJDLÃøJTUJEMBOBøJØUĆOÎWBØFIPOÃĿBEÎ
6UĿFUFIPTVDIPVULBOJOPV

FDB3(
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6ESßVKUFPUWPSZWFOUJMÃUPSVNPUPSVøJTUÊ
1PLVETQBUĿÎUFWQSPTUPSVNPUPSVWFMNJTMBCÊKJTLĿFOÎ KF7BØFOÃĿBEÎW
QPĿÃELV1ĿJ[WÝØFOÊNKJTLĿFOÎTFKFEOÃP[ÃWBEVOBNPUPSV
/JLEZOFøJTUĆUFßÃEOPVøÃTUOÃĿBEÎUWSEÝN PTUSÝNBOFCPESTOÝN
QĿFENĆUFN

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.
1PVSøJUÊEPCĆTFVIMÎLPWÊLBSUÃøFWNPUPSVPQPUĿFCÎ
/BENĆSOĆPQPUĿFCFOÊLBSUÃøFNPIPV[QœTPCJU[USÃUVWÝLPOV
PCøBTOÊQPSVDIZOFCPWJEJUFMOÊKJTLĿFOÎ
4PVøÃTUÎQĿÎTMVØFOTUWÎUPIPUPOÃĿBEÎKFQÃSOÃISBEOÎDILBSUÃøœ
$IDFUFMJWZNĆOJULBSUÃøF PETUSBİ UF[PCPVTUSBOTUSPKF[ÃULZQĿÎTUVQVLF
LBSUÃøœN  1BLM[FPQPUĿFCPWBOÊLBSUÃøFWZKNPVUBWZNĆOJU[BOPWÊ
7SBŉUF[QĆU[ÃULZQĿÎTUVQVLFLBSUÃøœN/FCPOFDIFKUFOÃĿBEÎPQSBWJUW
BVUPSJ[PWBOÊNTFSWJTOÎNTUĿFEJTLV
1P[OÃNLB7ßEZWZNĆİ UFPCBLBSUÃøF/JLEZOFWZNĆİ VKUFQPV[F
KFEFO BUPBOJUFIEZ LEZßOFOÎPQPUĿFCFOÎLBSUÃøœTUFKOÊ)OBDÎ
QÃT
4PVøÃTUÎQĿÎTMVØFOTUWÎUPIPUPOÃĿBEÎKFOÃISBEOÎIOBDÎQÃT1PLVE
QPUĿFCVKFUFUFOUPQÃTWZNĆOJU PETUSBİ UFLSZUQPV[ESBIOBDÎIPQÃTV  B
OBWMÊLOĆUFOPWÝQÃTOBWÃMFøLZ1BLLSZU[OPWVQĿJQFWOĆUFOBQPV[ESP

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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.TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení .............................................................................................................................................. 230V_ / 50Hz
Příkon .................................................................................................................................................................. 8
Otáčky ................................................................................................................................................... ot./min
Třída ochrany ................................................................................................................................................................ II
Délka napájecího kabelu .................................................................................................................................. 1,8 m
LpA: (akustický tlak) .............................................................................................................................  dB(A)
LwA: (akustický výkon) .......................................................................................................................... dB(A)
úroveň vibrací .............................................................................................BI%NT ,NT

/ÃWPELQPVßJUÎWPSJHJOÃMOÎNKB[ZDF
;NĆOBUFYUVBUFDIOJDLÝDIQBSBNFUSœWZISB[FOB
;NĆOZWUFYUV EFTJHOVBUFDIOJDLÝDITQFDJGJLBDÎTFNPIPVNĆOJUCF[
QĿFEDIP[ÎIPVQP[PSOĆOÎBWZISB[VKFNFTJQSÃWPOBKFKJDI[NĆOV
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NÁVOD K OBSLUZE

CZ  Likvidace

.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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