NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

STOLEK ALU PRODLOUŽENÝ
PRO VRCHNÍ FRÉZKY

020721N

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po
zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo.
Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
! POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým
návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

Stabilní konstrukce a přídavné desky jsou vyrobeny z ocelového plechu, hlavní deska je odlitek z lehké
slitiny. Stolek je vybaven dvojzásuvkou pro současné připojení frézky a odsávání, spínané současně
jedním bezpečnostním elektromagnetickým spínačem, sloužícím ke spouštění připojených zařízení se
zamezením náhodného spuštění při výpadku proudu. Stlačením STOP-tlačítka vypnete zařízení a
uzamknete automaticky kryt spínače.
Velikost stolku a systém posuvných dorazů umožňuje všestranné využití a pohodlnou práci.
Stolek je vybaven posuvným opěrným pravítkem s pohyblivými lištami. V pravítku je integrována
příruba pro odsávání s vnějším průměrem 70mm - vnitřním 59 mm, pro zabezpečení čistoty pracovního
prostoru. Vedení opracovaného materiálu za frézou je zajištěno nezávisle posuvnou sekundární lištou.
Přídavná aretace sekundární lišty umožňuje její fixaci na pravítku před jeho ustavením. Výbava stolku
obsahuje i kryt vřetene se sadou 3 volitelných kroužků pro různé průměry nástrojů. Vertikálně
nastavitelný bezpečnostní plexi-kryt snižuje nebezpečí úrazu při práci. Ke standardní výbavě patří i
úhlové podávací pravítko nastavitelné v rozsahu ± 60° a posuvné po celé délce stolu.
Připevnění frézky je realizováno pomocí montážní desky svrtané přímo pro dané zařízení. Součástí
návodu je i papírová šablona, sloužící pro přesné přenesení upínacích otvorů frézky na montážní
desku.
Počet pracovních míst: 1

Rozměry………………………………...........…………………………………………….1030×360×435 mm
Hlavní stůl…………………………………………………………………………………………..610×360 mm
Přídavné stoly……………………………………………………………………………………...210×360 mm
Hmotnost……………………………………………………………………………………………………...9 kg
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Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

● Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená
ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
● Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:
● „Předcházej úrazům“ – DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE.
Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:

Nehas vodou ani sněhovými přístroji

Používej ochranu dýchacích cest

Používej ochranné rukavice

Používej ochrannou obuv

Používej ochranný oděv

Používej ochranu zraku

Nebezpečí zachycení rotujícími částmi

Před použitím čti návod

Škodlivé nebo dráždivé látky
Elektrické zařízení
Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro
obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.
! Obecné
● Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
● Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
● Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
● Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani
nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
● Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
● Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je
podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
● Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni
nemůžete plně soustředit.
● O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
● Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
● Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
● Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
● Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
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● Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
● Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor,
bezpečnostní obuv, apod.).
● Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
● Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
● Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
● Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
● Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
● Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
● Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
● Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
● Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
● Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
● Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
● Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým
výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
● Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na
poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
● Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
● Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
● Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
● Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
● Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
● Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo
vyměnit.
!Sestavy
● Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
!Elektrické zařízení
● Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
● Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak
nedostatečnému výkonu.
● Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá
hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze
zásuvky.
● Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
● Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
● Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně
kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
● V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý.
Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
● Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
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● Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
● Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné
tlačítko.
● Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
● Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována
pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při
teplotě + 40°C.
● Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.
!Rotační nástroje
● Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy
svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte).
Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
● Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
● Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.
!Obrábění
● Obráběný materiál vždy bezpečně zajistěte na pracovní ploše nebo ve svěráku. Nepokoušejte se
obráběný materiál při obrábění držet rukama. Oběma rukama svírejte rukojeti přístroje.
● Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou
i při případném zpětném rázu.
● Nástroje udržujte čisté a ostré.
● Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
● Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně
uchycen.
● Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností.
!Frézování
● Dbejte na správný směr posuvu materiálu proti směru otáčení frézy.
● Po výměně fréz či provedení jiných úprav zajistěte, aby matice kleštiny a všechny další upínací díly
byly řádně utaženy.
● Materiál vždy podávejte PROTI směru rotace frézy.
● Nikdy nespouštějte frézu, je-li nástroj v záběru s materiálem.
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● Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
Proveďte montáž dle následujícího postupu:
● Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, aby nedošlo k nesprávné manipulaci se zařízením a
předešlo se případným škodám a úrazům.
Potřebné nářadí pro sestavení:
●
Plochý šroubovák (6 mm) a křížový šroubovák PH #1.
●
Sada plochých nebo nástrčných klíčů).
●
Elektrická vrtačka.
●
Vrtáky na ocel, průměr dle upínacího šroubu frézky.
●
Záhlubník na ocel - 90°.

Obsah balení:
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Montáž stolku

Typické použití spoj.součástí.

1. Připojte odbočnou krabici k jedné noze.
2. Dle obrázku připojte nohu s odbočnou
krabicí ke stolku. Sledujte správnou pozici
otvoru ve stolku vzhledem k odbočné
krabici.
3. Rozložte stolové rozšíření (nástavce) tak, aby drážky stolu i
nástavec byly v jedné rovině.

4. Připojte nástavec ke stolu
pomocí upínacích prostředků.
Neutahujte přesmíru.
Při dokončení montáže bude
možná zapotřebí seřídit drážky.
Seřizování
se
provádí
povolením těchto šroubů.
5. Podpěry nástavce zajistěte
na třech místech.
6.Upevněte
všechny
čtyři
opěry nástavců.
Překlopte stolek.
Měl by vypadat
následovně.

Montáž pravítka
1. Pomocí nejmenších vratových šroubů upevněte čelní desku pravítka ke konzole pravítka stolu. Dle
obrázku použijte podložky a otočné knoflíky.

2.
Dle
obrázku
upevněte čelní desku
pravítka k montážní
konzole pro připojení
vysavače.
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3. Pomocí malých vratových šroubů připevněte druhé pravítko ke konzole pro připojení vysavače.

4. Smontovaný díl umístěte na stůl tak, aby otvory byly v jedné řadě se zářezy stolu. Zbývající dva
různě dlouhé vratové šrouby (jeden dlouhý a druhý středně dlouhý) použijete následovně: středně
dlouhý šroub použijte pro otvor 1 a dlouhý šroub použijte pro otvor 2. Montáž viz obrázek.

5.
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Namontujte vertikálně nastavitelný bezpečnostní plexi-kryt, který snižuje nebezpečí úrazu při práci.

6.VOLITELNÉ:
Použijte otvory na spodní
straně
stolku
k jeho
připevnění k povrchu nebo
ke stojanu pro elektrické
přístroje.
Upínací
prostředky nejsou součástí
dodávky.

7.

Dokončená montáž frézovacího stolku by
měla vypadat takto. Nyní můžete začít
instalovat vrchní frézku

Montáž frézky
1. Připevnění frézky je realizováno pomocí montážní desky svrtané přímo pro dané zařízení.
2. Součástí balení je i papírová šablona, sloužící pro přesné
přenesení upínacích otvorů frézky na montážní desku.
3.
Šablonu
přiložíme
na
základnu frézky a ve středu
kružnic vytvoříme dle předtisku
otvor o ø 8 nebo 12 mm, dle
stopky frézy, kterou použijeme
pro vystředění šablony.
4. Otvorem v šabloně prostrčíme
frézu, kterou následně upneme
do kleštiny. Šablonu pootočíme
dle požadované polohy stroje ve
stolku a nahmatáme upínací
otvory.
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5.
Středy
otvorů
označíme propíchnutím
papíru špičkou rýsovací
jehly.

6. Na šablonu přesně přiložíme montážní desku z výbavy stolku dle předtištěného obrysu.
7. Přehnutím okrajů a zalepením samolepící páskou zajistíme polohu šablony vůči desce
8. Po otočení desky označíme důlčíkem v místech vpichů.
9. Průměry vrtaných otvorů volíme dle upínacích šroubů
frézky.
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10. Otvory zahloubíme tak aby zapuštěné hlavy nepřesahovaly
rovinu desky. Pokud šroub vyčnívá nad montážní deskou nemusí
dojít ke správnému usazení montážní desky na spodní straně
frézovacího stolku.

11. Montáž desky na frézu a její umístění do stolku pomocí 4
šroubů je už dílem okamžiku.

Zapojení k elektrické síti.
● Zapojte vrchní frézku do rozváděcí skříně. Dejte pozor, aby se zbylá část šňůry nedostala do
pohyblivých součástí přístroje.
● K frézovacímu stolku připojte vysavač s mokrým/suchým odpadem. Zajistěte, aby všechny šňůry byly
v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí a dílů.
Upozornění - před provedením následujících kroků je nutno napájecí šňůru rozváděcí skříně ODPOJIT
od zdroje. Neuposlechnutí může mít za následek vážné zranění.
● Napájecí šňůru frézky zapojte do zásuvky rozváděcí skříně až po provedení nastavení..
● Na přebytečné části napájecí šňůry udělejte smyčku a protilehlé strany smyčky obtočte dvěma kusy
izolační pásky.
● Nechejte dostatek vůle, aby bylo možné šňůrou dosáhnout ke zdroji, aniž by došlo k jejímu napínání.
Upozornění - Napájecí šňůry vrchní frézky, příslušenství, rozváděcí skříně, ani žádné prodlužovaní
kabely NESMĚJÍ přijít do styku s vrchní frézkou ani žádnými pohyblivými částmi přístroje. Zkontrolujte,
zda nepřekáží přístroji či obrobku PŘEDTÍM, než provedete zapojení.
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Před spuštěním zapněte odsávací zařízení. Odsávací rychlost (alespoň 20 m.s-1).
Obsluha rozvodné skříně
Rozvodná skříň je vybavena bezpečnostním elektromagnetickým spínačem se zamezením náhodného
spuštění při výpadku proudu.

STOP-tlačítkojeho stlačením vypnete frézku i přídavné odsávání a automaticky uzamknete kryt
spínače.
● Spínač vrchní frézky musí být v pozici ZAPNUTO (možná bude třeba v pozici vrchní frézku vhodným
způsobem zajistit).
● Napájecí šňůru rozvodné skříně připojte ke zdroji.
● Ke spuštění vrchní frézky stiskněte zelené tlačítkorozvodné skříně.
● K zastavení frézky stiskněte červené tlačítkorozvodné skříně.
Upozornění - NIKDY nenechávejte vrchní frézku bez dozoru, dokud se úplně nezastaví.
● V zájmu vlastní BEZPEČNOSTIa BEZPEČNOSTI OSTATNÍCHzkontrolujte, zda je vrchní frézka při
nečinnosti dobře zajištěna.
● Stiskněte červené tlačítko rozvodné skříně.
● Odpojte napájecí šňůru rozvodné skříně od zdroje.
● Vrchní frézku vypněte.
● Vyjměte frézu z přístroje.
● Zkontrolujte, zda je kleština vrchní frézky pod deskou frézovacího stolku.
● Zabraňte přístupu dětí.
Použití pomocného čepu
Pomocný čep se používá k otáčení malých obrobků. S pomocným čepem není nutné používat pravítko,
ale musíte dbát zvýšené opatrnosti.
Instalace frézy
● Zkontrolujte, zda máte odpovídající velikost frézy pro váš typ vrchní frézky.
● Nasaďte frézu tak, aby kleština vrchní frézky pojala maximum délky stopky frézy.
Upozornění - Nikdy neinstalujte frézy tak, že v kleštině bude zapuštěno méně než 20 mm stopky.
● Když se stopka frézy usadí v kleštině, vysuňte lehce frézu tak, abyste mohli provést správné utažení.
Nastavení frézy
● Použijte zbytkový kousek dřeva stejné výšky jako je obrobek. Vrchní frézku posouvejte nahoru nebo
dolů, dokud nebude vrchní část řezné hrany frézy v jedné rovině s vrchní částí zbytkového dřeva.
(Pokyny pro seřízení vaší konkrétní značky vrchní frézky naleznete v Návodu k obsluze pro vrchní
frézku).
● Zajistěte, aby byla vrchní frézka bezpečně připevněna k základně frézky.
● Zkontrolujte, zda je fréza bezpečně upevněna v kleštině.
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● Nastavte pravítka dorazy a ochranný kryt do pracovní pozice.
Nastavení vymezovačů pravítka
● Vymezovače pravítka regulují šířku otvoru vedle frézy. Jsou namontovány na čelní straně pravítka
frézovacího stolu. Nastavení vymezovačů pravítka dle vlastních představ proveďte povolováním
koleček na zadní straně pravítka. Když jste s nastavením spokojeni, proveďte důkladné utažení.
● Při správném nastavení důkladně utáhněte pravítko pomocí koleček. Pravítkem lze rovněž posouvat
dopředu či dozadu – vzdálenost odpovídající množství materiálu, které se má odfrézovat. Nastavení
proveďte povolením dvou koleček na zadní straně pravítka na levé nebo pravé straně a pravítko
posuňte dopředu nebo dozadu do potřebné pozice.
Upozornění - Nepracujte s vrchní frézkou, pokud se jakákoli část frézy dotýká ochranného krytu nebo
pravého či levého vymezovače.
Podélná vodítka, která se posouvají podél stolu, se používají
k nastavení šířky otvoru po straně frézy.

Příčné vodítko, které se posouvá napříč stolem. Nastavte tloušťku
materiálu, kterou je třeba odfrézovat na jeden řez.

Ke standardní výbavě patří i úhlové podávací pravítko nastavitelné
v rozsahu ± 60° a posuvné po celé délce stolu.
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Připojení vysavače s mokrým/suchým odpadem k pravítku
● Budete-li obsluhovat frézovací stolek bez připojeného vysavače s mokrým/suchým odpadem, může
dojít k nadměrnému nahromadění pilin a třísek pod mechanismem pravítka a pod vrchním krytem.
Může tak dojít k narušení funkce frézovacího stolku a mechanismu pravítka.

● Aby k takové situaci nedošlo, je na zadní straně mechanismu
pravítka frézovacího stolku umístěn vývod, ke kterému je možné
připojit hadici vysavače s mokrým/suchým odpadem o vnějším Ø 70
mm. Mechanismus pravítka frézovacího stolku nechejte na místě a
pouze zasuňte násadec hadice do otvoru.

Čištění pravítka
● Podle potřeby odstraňte piliny a dřevěné třísky z prostoru pod mechanismem pravítka a pod vrchním
krytem. Budete-li udržovat tento prostor v čistotě, zajistíte tak lepší výkon vrchní frézky.
Před čištěním:
● Vrchní frézka i rozvodná skříň musejí být v pozici vypnuto.
● Fréza se nesmí točit.
● Napájecí šňůra vrchní frézky musí být odpojena od rozvodné skříně.
● Napájecí šňůra rozváděcí skříně musí být ODPOJENAod zdroje.
Připojení redukcí k frézovacímu stolku
Tento frézovací stolek je dodáván se třemi redukcemi
o následujících velikostech otvorů:
● ø 1-1/4“ (31,8 mm) pro frézy o ø do 1-1/8“ (28,6 mm)
● ø 1-7/8“ (47,6 mm) pro frézy o ø do 1-3/4“ (44,5 mm)
● ø 2-1/8“ (53,9 mm) pro frézy o ø do 2“ (50,8 mm)
Upozornění - Fréza o ø 2-3/4“ (69,8 mm) je NEJVĚTŠÍ fréza,
kterou lze použít na tomto frézovacím stolku. Vrchní frézka musí
být při výměně redukce vždy vypnuta a ODPOJENAod zdroje.
● Vyberte redukci odpovídající fréze, kterou chcete použít.
● Umístěte redukci do velkého otvoru v desce frézovacího stolku.
● Stlačte příchytky na redukci, dokud nezacvaknou na správné místo.
● K vyjmutí redukce vložte prst do otvoru redukce a lehce nadzvedejte, dokud se příchytky neuvolní.
Upozornění - NEPOKOUŠEJTE SEvyjmout redukci z desky stolu, dokud není fréza vyjmuta z frézky.
Frézování pomocí pravítka
● Nastavte ovladač rychlosti na požadovanou rychlost (nejste-li si jisti, jaká rychlost je vhodná,
experimentujte tak dlouho, dokud nenajdete rychlost, při které lze snadno provést požadovaný řez).
● Nastavte hloubku řezu 6 mm až 9 mm, což je absolutní maximum na jeden úkon.
● Nastavte pravítko a všechny potřebné kryty a dorazy.
● Zkontrolujte, zda je čára řezu bez překážek. Zkontrolujte, zda nepřekáží prsty, cizí částice nebo
napájecí šňůry.
Upozornění - Nebudete-li mít prsty, ruce a jiné části těla v bezpečné vzdálenosti od frézy, můžete si
přivodit vážné zranění.
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● Nechejte motor rozběhnout na plné otáčky a zajeďte s frézou do obrobku.
● Držte obrobek pevně. Buďte připraveni na malý zpětný náraz, když bude fréza zajíždět do dřeva.
Dřevo posouvejte proti směru rotace. Tlačte či tahejte podle umístění obrobku. Posouvejte obrobek
po čáře řezu, dokud se nedostanete na konec dřeva.
Upozornění - Při řezání na pokos je třeba nastavit ochranný kryt do provozní pozice.

Montáž rozvodné skříňky

Na obrázku je znázorněno místo pro instalaci
rozvodné skříňky se stop tlačítkem.

Pro upevnění skříňky je v pravé přední části stolku
vyvrtán označený otvor pro šroub.

Upevňovací šroub je přiložen a částečně je uchycen
v místě upevnění skříňky.
Na boku skříňky je připravena oboustranná lepící
páska.
Šroub ze skříňky odšroubujte, odstraňte krycí folii
pásky
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Odmastěte místo na noze stolku , kde bude
přilepena skříňka.
Připravenou skříňku s obnaženou částí lepící pásky
vložte zevnitř do otvoru mezi nohou a vzpěrou.
Zatlačte skříňku co nejvíce směrem dolů až se hrana
žlutého krytu opře o vzpěru a bok skříňky se páskou
přilepí k noze.. Otvory ve skříňce in v desce stolu by
měly v této poloze být vystředěné a umožnit instalaci
šroubu.

● Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
● Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
● Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
● Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
● Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
● Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytažená ze sítě.
● Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
● Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
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Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika,
akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 v platném znění se v případě
elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na Internetu.
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Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte
záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy
provedeme za příznivé ceny.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.
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unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice
E-Mail: reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz
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Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop
266 190 111

http://www.uni-max.cz

