
Návod k použití

LF 724 S
Fréza na odstranění

starých nátěrů
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E) Pak šroub uvolněte a vyšroubujte
F) Upevnění frézovacího nože a čištění vřetene
G) Frézovací nůž otočte o 90° (ostří jak znázorňuje šipka) 
H) Nebo jestliže jsou již všechna 4 ostří tupé, frézovací nůž vyjměte. Sada 10-ti náhradních frézovacích

nožů (obj. č. 31 660)
I) Zašroubujte šrouby a pevně utáhněte (5 Nm) – poškozené šrouby okamžitě vyjměte!

Odsávání

A+B: Pro odsávání použijte vždy jen pro tyto účely vhodné odsávací zařízení! Například Metabo
víceúčelový vysavač.

Čištění odsávacího hrdla (A-D)

A) Jazýček zamáčkněte a odsávací hrdlo vytáhněte
B) Třísky v odsávacím kanále uvolněte a odstraňte
C) V případě potřeby je možné oba šrouby vyšroubovat
D) Odsávací kanál vytáhněte směrem dozadu

Čištění hlav frézovacího nože

Hlavu nože je možné vyčistit pomocí čistidla určeného pro čištění hliníku (PH hodnota 4,5 – 8). Otočnou
desku znečištěnou lakem očistěte vhodným nářadím, předmětem.

Servis

Upozorňujeme, že opravy elektrického nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Záruční i pozáruční
opravy zajišťuje servis. Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat poštou na adresu:

Záruční servis:
Metabo s.r.o.
Královická 1793
Brandýs n/L
250 01

tel: 326 90 44 57
fax:326 90 77 30

www.metabo.cz
e-mail: LSvec@metabo.de

V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.
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Výměna opotřebovaného frézovacího nože (A-I)

možnost poranění ostrým nožem!

A) Stroj vypněte. Zástrčku vyjměte ze síťové zásuvky!

B) Spodní frézovací nůž: při zamáčknutém a zapadlém aretačním tlačítku

C) Uvolněte šroub pomocí víceúčelového klíče a vyšroubujte ven

D. Boční frézovací nůž: otevřete ochrannou krytku a otáčejte klíčem až bude frézovací nůž přístupný
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- opracovávejte pouze plochy bez hřebíků, šroubů a podobných překážek
- při práci s frézkou používejte odsávací zařízení
- při práci používejte ochranné brýle
- po výměně frézovacího vřetene, frézovací desky nebo hlavice nože musí být označení hloubky frézování

opět nastaveno v autorizovaném servisu!

Tupé frézovací nože včas vyměňte: opotřebené ostré frézovací nože zvyšují nebezpečí zpětného nárazu a
snižují kvalitu práce. Frézovací nože otočte / vyměňte vždy oba najednou. Nikdy nepracujte s
poškozeným krytem frézovacích nožů.

Ovládací prvky (A-C)

A) Zapnuto – spínač posuňte směrem dopředu
B) Vypnuto – spínač posuňte směrem dozadu
C) Tlačítko - pro aretaci vřetene

Aretace vřetene (A-B)

A) Stroj vypněte, zástrčku vytáhněte ze síťové zásuvky!
B) Aretační tlačítko zmáčkněte a hlavu frézovacího nože otočte až aretační tlačítko znatelně zapadne!

Nastavení hloubky frézování (A-E)

A) Stroj vypněte, zástrčku vytáhněte ze zásuvky M
B) Vřeteno aretujte a aretační tlačítko podržte i nadále zamáčknuté
C) Hloubku frézování nastavte víceúčelovým klíčem tak, že otočíte šroub
D) Hloubku můžete bezstupňovitě nastavit podle opracovaného materiálu. Maximální možná hloubka je 

0,3 mm. Stupnice ukazuje přibližné hodnoty
E) Doporučené nastavení hloubky frézování

při práci veďte stroj směrem dopředu.

Ochranné krytky (A-B)

A) Při frézování ploch mějte všechny krytky zavřené
B) Při frézování okrajů (např. falců) mějte otevřený pouze kryt, který by doléhal na opracovaný materiál

Otevřené ochranné krytky (A-B)

Stroj vypněte. Zástrčku vytáhněte ze síťové zásuvky!

A) Pomocí tlaku na červenou plochu dejte krytku do zobrazené polohy
B) Ochrannou krytku, jak je zobrazeno, otočte nahoru
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Standardní vybavení

Před prvním použitím stroj zkontrolujte, zda napětí a frekvence uvedené na výkonovém štítku souhlasí
s napětím a frekvencí v síti. 

Před použitím stroje si nejdříve pozorně přečtěte „Bezpečnostní pokyny“ pro používání elektrického
nářadí a „Návod“ k použití. Jen takto je možné správně a bezpečně zacházet se strojem a zabránit
nebezpečným situacím.

Možnosti použití

Fréza na odstranění nátěrů LF 714 S je vhodná na opracování lakovaných a nelakovaných dřevěných
ploch a falců. Za škody způsobené nevhodným používáním zodpovídá uživatel. Dbejte, prosím, na
dodržování bezpečnostních předpisů, aby jste předešli úrazům.

1 krytka
2 aretační tlačítko
3 rukojeť
4 spínač zapnuto/vypnuto
5 odsávací hrdlo
6 redukce pro odsávací hrdlo
7 jehla
8 kombinovaný klíč

a) šestihran
b) Torx

9 vodící kluzná deska
10 otočné nože

Upozorňujeme!

Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Záruční a pozáruční opravy zajišťuje
servis. Elektrické nářadí vyžadující opravy popište, prosím, Vámi zajištěnou závadu, „Technické změny“
ve smyslu technického rozvoje jsou vyhrazeny.

Souhlasné vyjádření CE

Tímto prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento produkt je vyroben v souladu s uvedenými nor-
mami nebo nařízeními: EN 50144, EN 55104, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a v souladu se směrnicemi:
73-23/EWG, 89/392/EWG, 89/336/EWG.

Hlučnost a vibrace

Typická hlučnost tohoto stroje je bez zatížení 86 dB (A) a při zátěži 99 dB (A). Používejte proto ochranu
sluchu! Běžná vibrace je 7 m/s2.


