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Elektrický ručný hoblík 

NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento elektrický ručný hoblík. Skôr, než ho začnete 

používať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad 

ďalšieho použitia.
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Všeobecné bezpečnostné predpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

 POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie

Dôležité bezpečnostné upozornenia

 Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako 

nájdete všetky súčasti výrobku.

Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

 Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a pokynov môžu mať 

za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je možné ho 

preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. 

Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod starostlivo uschovajte pre 

prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného 

baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej 

škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo 

odoslaní do servisného strediska).

  Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie 

priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje 

aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú následkom 

nedodržiavania tohto návodu.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte  

a uschovajte

UPOZORNENIE! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné

rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred 

úrazom elektrickým prúdom, zraneniam osôb a nebezpečenstvom vzniku požiaru. Výrazom 

„elektrické náradie“ sa vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslí elektrické náradie 

napájané zo siete (napájacím káblom), ako aj náradie napájané z batérií (bez napájacieho 

kábla). Uschovajte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

Pracovné prostredie

Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé miesta na

pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.

Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo

výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V 

elektrickom náradí vzniká na komutátore iskrenie, ktoré môže byť príčinou vznietenia prachu 

alebo výparov.

Pri používaní el. náradia zamedzte prístupu nepovolaných osôb, najmä detí, do pracovného

priestoru! Ak budete vyrušovaní, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou. V 

žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dozoru. Zabráňte zvieratám v prístupe k 

zariadeniu.

Elektrická bezpečnosť

Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke.

Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte vidlicu. K náradiu, ktoré má na vidlicu napájacieho 

kábla ochranný kolík, nikdy nepoužívajte rozdvojky ani iné adaptéry . Nepoškodené vidlice 

a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo 

zamotané napájacie káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je 

sieťový kábel poškodený , je nutné ho nahradiť novým sieťovým káblom, ktorý sa dá získať v 

autorizovanom servisnom stredisku alebo u dovozcu.

Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, vykurovacie telesá,

sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo 

spojené so zemou.

Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Elektrického náradia sa nikdy

nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho 

neponárajte do vody.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nepoužívajte napájací kábel na iný účel, než na aký je určený. Nikdy nenoste a neťahajte

elektrické náradie za napájací kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky ťahaním za kábel. 

Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických káblov ostrými alebo horúcimi predmetmi.

El. náradie bolo vyrobené výlučne na napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, že

elektrické napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku náradia.

Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel alebo vidlicu, alebo spadlo na zem

a je nejakým spôsobom poškodené.

V prípade použitia predlžovacieho kábla vždy skontrolujte, že jeho technické parametre

zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak sa elektrické náradie používa 

vonku, používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Pri použití predlžovacích 

bubnov je nutné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k prehriatiu kábla.

Ak sa elektrické náradie používa vo vlhkých priestoroch alebo vonku, je povolené ho

používať, iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chráničom < 30 mA. Použitie el. 

obvodu s chráničom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ručné el. náradie držte výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri

prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom 

alebo s napájacou šnúrou náradia.

Bezpečnosť osôb

Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť

činnosti, ktorú práve vykonávate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím, ak 

ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť 

pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. 

náradím nejedzte, nepite a nefajčite.

Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranné

prostriedky zodpovedajúce druhu práce, ktorú vykonávate. Ochranné pomôcky, ako napr. 

respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana 

sluchu používané v súlade s podmienkami práce znižujú riziko poranenia osôb.

Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia náradia. Neprenášajte náradie, ktoré je pripojené k

elektrickej sieti, s prstom na spínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému 

napájaniu sa uistite, že spínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie náradia s 

prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia do zásuvky so zapnutým spínačom môže 

byť príčinou vážnych úrazov.

Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč

alebo nástroj, ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť 

príčinou poranenia osôb.

Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy

nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.

Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani

šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev, rukavice alebo iná časť vášho tela nedostala do 

prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených častí el. náradia.
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Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak má náradie možnosť pripojenia zariadenia

na zachytávanie alebo odsávanie prachu, zaistite, aby došlo k jeho riadnemu pripojeniu a 

používaniu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.

Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák na upevnenie dielu, ktorý

budete obrábať.

Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných

omamných alebo návykových látok.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými 

fyzickými , zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a 

znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitého zariadenia 

od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že 

sa nehrajú so zariadením.

Používanie elektrického náradia a jeho údržba

El. náradie vždy odpojte z el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým

čistením alebo údržbou, pri každom presune a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. 

náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.

Elektrické náradie nepreťažujte. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak ho budete

prevádzkovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je 

určené pre danú činnosť. Správne náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na 

ktorú bolo skonštruované.

Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím

spínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Chybné spínače musia byť opravené 

certifikovaným servisom.

Odpojte náradie od zdroja elektrickej energie predtým, než začnete vykonávať jeho

nastavovanie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie zabráni náhodnému 

spusteniu.

Nepoužívané elektrické náradie upracte a uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí

a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených používateľov môže byť 

nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

Udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich

sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných 

častí, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, pred 

ďalším použitím zaistite jeho riadnu opravu. Veľa úrazov je spôsobených zle udržiavaným 

elektrickým náradím.

Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené nástroje uľahčujú

prácu, obmedzujú nebezpečenstvo zranenia a práca s nimi sa ľahšie kontroluje. Použitie 

iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu, môže spôsobiť 

poškodenie náradia a byť príčinou zranenia.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi

a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na 

dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie náradia na iné účely, než na 

aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

Servis

Nevymieňajte časti náradia, nevykonávajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do

konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.

Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže

spôsobiť úraz alebo škodu používateľovi).

Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte len

originálne alebo odporúčané náhradné diely. Zaistíte tak bezpečnosť vašu i vášho náradia.
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2. SYMBOLY

Neodhadzovať

Používajte ochrannú masku proti prachu.

 Dvojitá izolácia
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Popis prístroja | Použitie podľa účelu určenia | Pred uvedením do prevádzky

3. POPIS PRÍSTROJA (Obr. 1/2/3)

1. Nastavovacia skrutka pre hĺbku triesky

2. Vrecko na zachytávanie prachu

3. Blokovanie zapnutia

4. Vypínač zap/vyp

5. Zadná základná doska

6. Kryt remeňa

7. Vyhadzovanie triesok

8. Predná základná doska

10. Sieťový kábel

11.  Krídlová skrutka pre meradlo hĺbky stupňov

12. Meradlo hĺbky stupňov

13. Paralelný doraz

4. POUŽITIE PODĽA ÚČELU URČENIA

Elektrický ručný hoblík je určený na hobľovanie, drážkovanie a skosenie hrán dreveného materiálu.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Každé iné odlišné použitie prístroja sa považuje 

za  nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním 

ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím zohľadnite skutočnosť, že správny spôsob prevádzky našich prístrojov nie je na profesionálne, remesel-

nícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesio-

nálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

5. PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia s údajmi 

elektrickej siete.

Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický kábel.

5.1 Nastavenie hĺbky triesok (obr. 4/pol. 1)

Otáčaním nastavovacej skrutky pre hĺbku triesok (1) sa dá hĺbka triesok nastavovať v 0,1 mm krokoch od 0 - 2 

mm.

Otáčanie nastavovacej skrutky pre hĺbku triesok (1) v smere hodinových ručičiek: väčšia hĺbka triesok
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Otáčanie nastavovacej skrutky pre hĺbku triesok (1) proti smeru hodinových ručičiek: menšia hĺbka triesok

Po ukončení práce sa musí nastaviť hĺbka triesky tak, aby boli nože zasunuté a tým pádom chránené proti po-

škodeniu. Otočte k tomu nastavovaciu skrutku pre hĺbku triesok do polohy „0“.

5.2 Odsávanie triesok (obr. 5-6)

Pre optimálne odsávanie triesok môžete na elektrický ručný hoblík pripojiť vrecko na zachytávanie prachu (2), 

ktoré je súčasťou objemu dodávky. Zasuňte vrecko na zachytávanie prachu (2) do otvoru vyhadzovania triesok 

(7) elektrického ručného hoblíka. 

5.3 Paralelný doraz (obr. 7/pol. 13)

Používajte paralelný doraz (13) v tom prípade, keď chcete hobľovať rovnobežne s okrajom obrábaného mate-

riálu.

Montáž paralelného dorazu (obr. 7)

Upevnite držiak (d) paralelného dorazu pomocou priloženej krídlovej skrutky (a) na ľavej strane prístroja.

Spojte teraz pripevnený držiak (d) so saňami paralelného dorazu (13).

Vodiaca lišta musí byť vždy nasmerovaná smerom nadol.

Nastavte potrebný odstup medzi paralelným dorazom a okrajom obrobku.

Upevnite diely pomocou uzatváracej skrutky (b) a krídlovej matice (c).

6. OBSLUHA

6.1 Vypínač zap/vyp (obr. 8)

Elektrický ručný hoblík je vybavený bezpečnostným vypínačom na zabránenie nehodám.

Zapnutie sa uskutočňuje stlačením postranného blokovacieho tlačidla (3) a vypínača (4).

 Vypnutie elektrického hoblíka sa uskutočňuje pustením vypínacieho tlačidla (4). Vypínacie tlačidlo (4) 

vyskočí znovu do východzej polohy.

6.2 Pracovné pokyny

 Pozor: Elektrický ručný hoblík môže byť priložený k obrobku len v zapnutom stave.

6.2.1 Hobľovanie plôch

Nastavte hoblík na požadovanú hĺbku triesky. Elektrický ručný hoblík nasaďte prednou základnou doskou 

na  spracovávaný drevený obrobok a potom hoblík zapnite. Elektrický ručný hoblík posúvajte pomocou oboch 

rúk po ploche, pričom musí predná a zadná základná doska celkom priliehať na povrchu. 

Na dokončovacie opracovanie plôch nastaviť len veľmi malú hĺbku triesky a plochu niekoľkokrát opracovať.
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Obsluha | Výmena sieťového prípojného vedenia 

6.2.2 Zrážanie hrán (obr. 9-10)

 Na prednej základnej doske je zapracovaná Vdrážka (a), pomocou ktorej môžete hladko hobľovať hrany 

v  uhle 45°.

 Zapnite prístroj a nechajte ho dosiahnuť plnú rýchlosť. Nasaďte V-drážku (a) hoblíka v 45° uhle na hranu 

obrobku.

 Veďte elektrický hoblík pozdĺž hrany obrobku.

 Na dosiahnutie kvalitatívne dobrého výsledku by ste mali dodržiavať konštantnú rýchlosť posuvu a polohu 

uhlu.

6.2.3 Hobľovanie stupňov (obr. 7/11)

Pomocou paralelného dorazu (13) môžete hobľovať taktiež stupne.

 Namontujte paralelný doraz (13) na ľavej strane prístroja (pozri bod 5.3)

 Namontujte hĺbkový doraz, pričom meradlo hĺbky stupňov (12) upevnite pomocou aretačnej skrutky (11) 

vpredu vpravo na kryte hoblíka (pozri obr. 11).

 Povoľte aretačnú skrutku (11) a dajte meradlo hĺbky stupňov (12) do polohy tak, aby sa zobrazila požadovaná 

hĺbka stupňov. Aretačnú skrutku (11) znovu pevne dotiahnite.

Šírka stupňov:

Šírka stupňov sa môže nastaviť pomocou paralelného dorazu (13).

Hĺbka stupňov:

Odporúčame, aby ste nastavili hĺbku triesky na 2 mm, pričom hobľujte obrobok tak dlho, až kým nedosiahnete 

požadovanú hĺbku stupňa.

V prípade poškodenia sieťového prípojného vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo jeho 

zákazníckym zastúpením alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.
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ČISTENIE, ÚDRŽBA A OBJEDNÁVANIE

NÁHRADNÝCH DIELOV

Pred všetkými čistiacimi prácami vytiahnite kábel zo zásuvky.

 Čistenie

 Udržujte ochranné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora tak bez prachu a nečistôt, ako len to je možné. 

Utrite prístroj čistou handrou alebo ho vyčistite prefúknutím stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku.

 Odporúčame priamo po každom použití prístroj vyčistiť..

 Pravidelne prístroj čistite vlhkou handrou a trochou mazľavého mydla. Nepoužívajte žiadne čistiace 

prostriedky alebo rozpúšťadlá, mohlo by dôjsť k poškodeniu plastových častí prístroja. Dbajte na to, aby sa 

do vnútra prístroja nedostala voda.

 Uhlíkové kefky

Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte uhlíkové kefky na prístroji skontrolovať odborným elektrikárom.

 Pozor! Uhlíkové kefky smú byť vymieňané len odborným elektrikárom

. Výmena hobľovacieho noža (obr. 12-13)

 Pozor : Pred všetkými úpravami na prístroji vytiahnuť elektrický kábel zo zásuvky!

Na výmenu hobľovacieho noža potrebujete priložený skrutkovač (a).

Elektrický ručný hoblík je vybavený dvoma tvrdokovovými otočnými nožmi. Otočné nože majú dve ostria a môžu 

byť otočené. Vďaka vodiacej drážke pre otočné nože sa pri výmene zaručuje rovnaké výškové nastavenie. Opo-

trebené, tupé alebo poškodené nože musia byť vymenené.

Tvrdokovové otočné nože nie je možné dodatočne nabrúsiť. Uvoľnite tri šesťhranné skrutky (c) pomocou pri-

loženého skrutkovacieho kľúča (a) a posuňte tvrdokovový otočný nôž postranne pomocou kusu dreva von z 

hobľovacieho hriadeľa. (pozri obr. 12).

Pred montážou vyčistite usadenie nožov na hriadeli. Montáž nožov sa uskutočňuje v opačnom poradí. Posta-

rajte sa o to, aby boli hobľovacie nože na obidvoch koncoch zarovnané s hobľovacím hriadeľom. Vymeňte vždy 

obidva nože, aby ste tak zabezpečili rovnomerné oddeľovanie triesok.

  Pozor: Pred uvedením elektrického ručného hoblíka do prevádzky sa musí skontrolovať, či sú nože zabudo-

vané v správnej polohe a pevne sedia.

Kontrola správneho nastavenia (obr. 13)

8) Predná základná doska (pohyblivá hoblíková noha)

5) Zadná základná doska (pevná hoblíková noha)

1. Správne nastavenie

Výsledok: Hladký hobľovaný povrch
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2. Ryhy v povrchu

Problém: Ostrie hobľovacieho noža (alebo obidvoch hobľovacích nožov) sa nachádza pod výškou zadnej 

základnej dosky.

3. Drážky na začiatku hobľovanej plochy

Problém: Ostrie hobľovacieho noža (alebo obidvoch hobľovacích nožov) sa nachádza pod výškou zadnej 

základnej dosky.

4. Drážky na konci hobľovanej plochy

Problém: Ostrie hobľovacieho noža (alebo obidvoch hobľovacích nožov) sa nachádza nad výškou zadnej 

základnej dosky.

  Výmena hnacieho remeňa (obr. 14-15)

Výmenu remeňa by mal vykonať kvalifikovaný odborný pracovník.

Hnací remeň (b) sa musí vymeniť, ak je opotrebovaný.

Uvoľnite skrutky (a) a odoberte postranné kryty remeňa (6).

Odstráňte opotrebovaný hnací remeň (b) a vyčistite obidva remeňové kotúče (c/d).

 Založte nový hnací remeň na malý remeňový kotúč (c) a natiahnite hnací remeň na veľký remeňový kotúč (d), 

pričom zároveň otáčajte hobľovacím hriadeľom.

Dbajte na to, aby ležali pozdĺžne ryhy hnacieho remeňa vo vodiacich drážkach hnacích kolies.

Kryt remeňa (6) nasaďte a pripevnite skrutkami (a).

 Údržba

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie údržbu vyžadujúce diely.

 Objednávanie náhradných dielov: Pri 

objednávke náhradncýh dielov je potrebné uviesť: 

Typ prístroja

Číslo výrobku/prístroja

Identifikačné číslo prístroja

Objednávacie číslo požadovaného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete nai www.isc-gmbh.info
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Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÝ RUČNÝ HOBLÍK:

Sieťové napätie: 230 V/50 Hz

Príkon:  W

Voľnobežné otáčky: min -1

Hĺbka triesky: 0-2 mm

Hĺbka drážky: 0-6 mm

Šírka hobľovania: 82 mm

Trieda ochrany: II 

Hmotnosť:  kg

Hladina akustického tlaku LpA  dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA  dB(A)

Hodnota emisií vibrácií ah = ,  m/s2

 Pozor! 

Hodnota vibrácií sa bude meniť v závislosti od oblasti použitia elektrického náradia a vo výnimočných prípa-

doch sa môže nachádzať nad udávanou hodnotou.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 

elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. 

Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 

miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete 

vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 

a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 

zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 

vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 

tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné

informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie 

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 

potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 

predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 

a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Likvidácia



FDH 200 1-E


