Návod k pouÏití

Excentrická bruska
FSX 200 Intec

12 Opravy

Pfii práci hladina hluku pfiesáhne 85dB(A).
PouÏívejte ochranu sluchu pfied hlukem.

UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût
pouze odborná opravna.
Elektrické náfiadí vyÏadující opravu je moÏné zaslat
na adresu:
Záruãní servis:
Metabo s.r.o.
Královická 1793
Brand˘s n/L
250 01
tel: 326 90 44 57
fax: 326 90 77 30
www.metabo.cz
e-mail: LSvec@metabo.cz
V pfiípadû opravy popi‰te, prosím, Vámi ji‰tûnou
závadu.

13 Ochrana Ïivotního prostfiedí
Metabo obaly jsou 100% recyklovatelné.
VyslouÏilé elektrické náfiadí a pfiíslu‰enství obsahuje
velké mnoÏství ‰kodliv˘ch surovin a umûl˘ch hmot,
které rovnûÏ mohou b˘t recyklovány.
Na základû zmûny dosud platné legislativy
novelou zákona o odpadech ã. 185/2001Sb.
prohla‰ujeme, Ïe od 13.8. 2005 fiádnû
oznaãujeme na‰e v˘robky odpovídajícím symbolem (pfie‰krtnutou popelnicí).
Povinnosti v˘robce vypl˘vající z novely zákona
o odpadech jsou plnûny prostfiednictvím spoleãnosti Elektrowin a.s.

14 Technická data
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Podívejte se na stranu 2.
D
=
rozmûry brusné desky
P1
=
jmenovit˘ pfiíkon
=
odevzdan˘ v˘kon
P2
n0
=
poãet volnobûÏn˘ch otáãek
n1
=
poãet otáãek pfii zátûÏi
s0
=
kyvn˘ zdvih pfii volnobûhu
s1
=
kyvn˘ zdvih pfii zátûÏi
Inec
=
odsávání
hmotnost bez síÈového kabelu
=
m
ahw
=
vibrace
Hluãnost
hladina tlak. zvuku
=
LpA
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6 Zvlá‰tní vlastnosti produktu
Integrované odsávání:
Jedineãn˘ filtraãní systém „Intec“ umoÏÀuje práci
v ãistém prostfiedí bez pouÏití odsávací hadice.
Rychlej‰í v˘mûna brusn˘ch papírÛ:
Brusná deska se such˘m zipem pro snadnûj‰í
a rychlej‰í v˘mûnu brusn˘ch papírÛ.
Dlouhodobá Ïivotnost:
Prachotûsné kvalitní kuliãkové loÏisko pro dlouhodobou Ïivotnost stroje pfii velkém nasazení.

po brou‰ení vyklepejte popfi. odstraÀte
pomocí pinzety
pfii nasazení dávejte pozor: skládan˘ filtr (6)
zasuÀte ve smûru vedení.
Stroj pravidelnû ãistûte. také mÛÏete za pomoci vysavaãe vysávat prach ze vzduchov˘ch
‰tûrbin na motoru.
V˘mûna opotfiebovaného brusného talífie (2):
- upevÀovací ‰rouby (na zadní stranû
talífi) vy‰roubujte
- talífi sejmûte
- nasaìte nov˘
- upevÀovací ‰rouby na‰roubujte
a upevnûte

7 Zahájení provozu, nastavení
10 Tipy a triky
Pfied uvedením do provozu se pfiesvûdãte,
zda napûtí uvedené na v˘konovém ‰títku
souhlasí se síÈov˘m napûtím.
7.1 Nasazení brusného papíru
Nasazení a sejmutí brusného papíru je díky suchému zipu velmi snadné. Papír jednodu‰e pfiitisknûte
na desku tak, aby se díry pfiekr˘valy.

8 PouÏití

Stroj netlaãte silnû k brousicí se plo‰e. V˘kon se
tím nezlep‰uje. Naopak je nepatrn˘.
Pro optimální odsávání: prachovou kazet (4)
a odsávací filtr (6) pravidelnû ãistûte.
PouÏívejte pro optimální pracovní v˘sledky
vhodné brusné listy:

8.1 zapnutí a vypnutí
Zapnutí:
Spínaã (3) dejte do polohy „I“.

Odstranûní star˘ch lakovan˘ch nátûrÛ = P 40
Pfiedbrou‰ení dfieva = P 60,P 80
Jemné brou‰ení dfieva = P 100, P 120
Brou‰ení d˘hovan˘ch materiálÛ, podkladÛ pro
lakování, kytování = P 180, P 240

Vypnutí:
Spínaã (3) dejte do polohy „O“.

11 Pfiíslu‰enství

8.2 odsávání
Pro optimální sací v˘kon se musí otvory brusného
listu pfiekr˘vat s otvory brusné desky.
Vlastní odstávání: pfiipojte prachovou kazetu (4)
viz.obrázek. Pro optimální sací v˘kon pravidelnû
vyprazdÀujte a ãistûte prachovou kazetu (4) a filtr
(6).

9 âi‰tûní a údrÏba
Vyprázdnûní prachové kazety:
- otevfiete uzávûr (5)
- vyprázdnûte prachovou kazetu (4)
- vyjmûte skládan˘ filtr (6) a zbyl˘ prach
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PouÏívejte jen originál Metabo pfiíslu‰enství.
Budete-li potfiebovat pfiíslu‰enství, potfiebujete
vûdût pfiesn˘ typ va‰eho elektrického náfiadí.
Podívejte se na stranu 4:
A
brun˘ talífi se such˘m zipem
B
mezikotouã
C
brusn˘ papír
D
le‰tící houba
E
le‰tící kotouã z ovãí vlny
plstûn˘ le‰tící kotouã
F
G
brusné rouno
H
brusn˘ mfiíÏov˘ kotouã
skládan˘ filtr
I
J
prachová kazeta
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Návod k pouÏití
VáÏen˘ zákazníku,
dûkujeme Vám za dÛvûru, se kterou jste se pfii v˘bûru elektrického náfiadí, obrátili na znaãku Metabo.
KaÏdé el. náfiadí firmy Metabo je spolehlivû testováno a je pod stálou kontrolou kvality. Îivotnost el. náfiadí
závisí ve velké mífie i na Vás. Dbejte proto pokynÛ uveden˘ch v návodu k pouÏití a pfiiloÏen˘ch dokumentech. âím starostlivûji se ke svému Metabu budete chovat, tím déle a spolehlivûji Vám bude slouÏit.

3 V‰eobecné bezpeãnostní
podmínky
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1 Souhlasné prohlá‰ení
Tímto prohla‰ujeme na vlastní zodpovûdnost, Ïe
tento v˘robek splÀuje uvedené normy a normativní
nafiízení: EN 60745, 98/37EG, 89/336/EWG.

2 ZpÛsob pouÏití
Stroj je vhodn˘ pro suché brou‰ení rovn˘ch i klenut˘ch ploch ze dfieva, umûl˘ch hmot, neÏelezn˘ch
kovÛ, ocelového plechu apod. kytovan˘ch i lakovan˘ch ploch.
UÏivatel pfiejímá odpovûdnost za ‰kody zpÛsobené
nepatfiiãn˘m zacházením.
V‰eobecnû uznávané ochranné pfiedpisy v pfiípadû
nehody a pfiiloÏené bezpeãnostní informace musí
b˘t dodrÏovány.
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Pfied pouÏitím stroje si nejdfiíve pozornû pfieãtûte bezpeãnostní pfiedpisy pro uÏívání elektrického náfiadí (ãerven˘ se‰it) a návod k pouÏití.
V‰echny pfiiloÏené dokumenty si uchovejte
a Va‰e elektrické náfiadí pfiedávejte dále vÏdy
s tûmito dokumenty.

4 Speciální bezpeãnostní podmínky
!DodrÏujte upozornûní s tímto
oznaãením!

- dfiíve neÏ budete provádût údrÏbu stroje,
vytáhnûte zásuvku ze zástrãky
- pfii del‰í práci pouÏívejte ochranu na u‰i
- jestliÏe nebudete uÏívat ochranu na u‰i, mÛÏe
pfii práci dojít k po‰kození sluchu
- materiály, které pfii zpracování zpÛsobují
nebezpeãnou páru nebo prach, nesmíte opracovávat
- pouÏívejte odsávání a noste vhodné ochranné
masky

5 Pfiehled
Podívejte se na stranu 3
1
brusn˘ papír
2
opûrn˘ talífi
3
zapínaã/vypínaã
prachová kazeta
4
5
uzávûr filtraãní kazety
6
skládan˘ filtr
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