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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
Bruska umožňuje brousit ostří vrtáků vyrobených z oceli. Je rovněž možné brousit 
vrtáky určené k vrtání kovů nebo univerzální vrtáky. Bruska není určená k broušení 
vrtáků s ostřím vyrobeným z keramických materiálů, vrtáků do dřeva, plochých 
vrtáků, nebozezů, korunkových vrtáků a vrtáků s ostřím jiného tvaru než vrtáky do 
oceli a univerzální vrtáky. Bruska je vybavená dvěma pracovními hlavami 
umožňujícími brousit vrtáky v širokém intervalu průměrů. Zařízení je přizpůsobeno k 
přerušovanému provozu. Správná, spolehlivá a bezpečná práce nářadí závisí na jeho 
správném provozování, a proto: 

 
 
 

Před zahájením práce s nářadím je nutné si přečíst celý návod na 
obsluhu, řídit se ním a uschovat ho pro případné pozdější použití. 

 
Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku 
nedodržování bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu na 
obsluhu. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBKU 
 

Výrobek je dodáván v kompletním stavu a nevyžaduje žádnou další 
montáž. Výměna pracovní hlavy je popsána v další části návodu. Vrtáky 
nejsou součástí příslušenství zařízení. 

 
 
 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY 

 
POZOR! Přečíst všechny níže uvedené instrukce. Jejich nedodržování může vést k 
zasažení elektrickým proudem, požáru nebo úrazu. Pojem „elektrické nářadí” použitý 
v instrukcích se vztahuje na všechna nářadí poháněná elektrickým proudem bez 
ohledu na to, jestli jsou s přívodem nebo bez něho. 

DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE 
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Pracoviště 
 
Pracoviště je třeba udržovat dobře osvětlené a čisté. Nepořádek a špatné 
osvětlení mohou být příčinou nehod. 
Není dovoleno pracovat s elektrickým nářadím v prostředí se zvýšeným rizikem 
výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapa- liny, plyny nebo výpary. Elektrická 
nářadí vytvářejí jiskry, které při styku s hořlavými plyny nebo výpary mohou způsobit 
požár. Dětem a nepovolaným osobám není dovolen přístup na pracoviště. 
Snížená pozornost může být příčinou ztráty kontroly nad nářadím. 

Elektrická bezpečnost 
Zástrčka elektrického přívodu musí lícovat se síťovou zásuvkou. Není dovoleno 
zástrčku přizpůsobovat. Není dovoleno používat žádné adaptéry pro 
přizpůsobení zástrčky do zásuvky. Nepřizpůsobovaná zástrčka lícující se 
zásuvkou snižuje riziko zasažení elektrickým proudem. 
Vyhýbat se kontaktu s uzemněnými plochami jako potrubí, ohřívače a ledničky. 
Uzemnění těla zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. 
 
 

Není dovoleno vystavovat elektrické nářadí kontaktu s 
atmosférickými srážkami nebo vlhkostí. Voda a vlhkost, které se 
dostanou dovnitř elektrického nářadí, zvyšují riziko zasažení elektrickým 
proudem. 
Nepřetěžovat napájecí kabel. Nepoužívat napájecí kabel k 
přenášení, připojování nebo odpojování zástrčky ze síťové zá- 
suvky. Zamezit dotyku napájecího kabelu s teplem, oleji, ostrými 
hranami a pohyblivými předměty. Poškození napájecího kabelu 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 
V případě práce mimo uzavřeného prostoru nutno používat 
prodlužovací kabel určený pro použití mimo uzavřeného prostoru. 
Použití náležitého prodlužovacího kabelu snižuje riziko zasažení 
elektrickým proudem. 
V případě, že je použití nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutné, je 
třeba v napájecím obvodu použít jako ochranu rozdí- lový proudový 
chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu zaviněného elektřinou. 
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Osobní bezpečnost 
Pracuj, jen když jsi v dobré fyzické a psychické kondici. Soustřeď 
se na to, co děláš. Nepracuj, když jsi unavený nebo pod vlivem léků 
nebo alkoholu. Chvíle nepozornosti během práce může vést k vážným 
zraněním těla. 
Používej prostředky osobní ochrany. Vždy si nasaď ochranné brýle. 
Používání prostředků osobní ochrany jako protiprachový respirátor, 
ochranná obuv, přilba a chrániče sluchu snižují riziko vážných úrazů. 
 
 
Zabraň náhodnému zapnutí nářadí. Před připojením nářadí k 
elektrické síti se ubezpeč, že elektrický spínač je v poloze 
„vypnuto”. Držení nářadí s prstem na spínači nebo připojování 
elektrického nářadí, když je spínač v poloze „zapnuto”, může vést k 
vážným úrazům. 
Před zapnutím elektrického nářadí odstraň všechny klíče a jiné 
nástroje, kterých bylo použito na jeho seřizování. Klíč ponechaný v 
rotujících elementech nářadí může způsobït vážné úrazy těla. 
Udržuj rovnováhu. Po celou dobu udržuj náležité postavení. Umožní 
to jednodušší ovládnutí elektrického nářadí v případě neočekávaných 
situací během práce. 
Používej ochranný oděv. Nepoužívej příliš volný oděv a bižutérii. 
Udržuj vlasy, oděv a pracovní rukavice mimo dosahu pohyblivých 
částí elektrického nářadí. Volný oděv, bižutérie nebo dlouhé vlasy se 
mohou zachytit do pohyblivých částí nářadí. Používej odsávače prachu 
nebo zásobníky na prach, jestliže je nářadí tímto způsobem 
vybaveno. Postarej se o to, aby byly správně připojeny. Používání 
odsávače prachu snižuje riziko vážného poškození zdraví. 
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Používání elektrického nářadí 
Elektrické nářadí nepřetěžuj. K dané práci používej jen nářadí k tomu určené. 
Správný výběr nářadí pro daný druh práce zabezpečí, že práce bude efektivnější a 
bezpečnější. 
Nepoužívej elektrické nářadí, když nefunguje jeho síťový spínač. Nářadí, které 
nelze ovládat pomocí síťového spínače, je nebezpečné a je třeba ho odevzdat do 
opravy. 
Vytáhni zástrčku z napájecí zásuvky před seřizováním, výměnou příslušenství 
nebo uložením nářadí. Tím se zabrání náhodnému zapnutí elektrického nářadí. 
Nářadí přechovávej v místě, které je nepřístupné dětem. Nedovol, aby nářadí 
obsluhovaly osoby nevyškolené k jeho obsluze. Elektrické nářadí v rukou 
nevyškolené obsluhy může být nebezpečné. 
 
Zabezpeč náležitou údržbu nářadí. Kontroluj nářadí z pohledu nepřizpůsobení a 
vůlí pohyblivých částí. Kontroluj, jestli není nějaký element nářadí poškozen. V 
případě zjištění nějakých závad je potřebné je před použitím elektrického nářadí 
opravit. Mnoho nehod je způsobených nesprávně udržovaným nářadí. 
Řezné nástroje je potřebné udržovat čisté a nabroušené. Správně udržované 
řezné nástroje jsou během práce snadněji ovladatelné. 
Používej elektrické nářadí a příslušenství v souladu s výše uvedenými 
instrukcemi. Používej nářadí v souladu s jeho určením a ber do úvahy druh a 
podmínky práce. Použití nářadí k jiné práci, než bylo projektováno, může zvýšit 
riziko vzniku nebezpečných situací. 

Opravy 
 
Nářadí dávej do opravy jen podnikům k tomu oprávněným, které používají 
výhradně originální náhradní díly. Tím bude zajištěna náležitá bezpečnost práce 
elektrického nářadí. 
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DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 
Upozornění! Vrchol vrtáku může být po procesu broušení horký. Je proto 
třeba dbát opatrnosti a počkat, dokud vrták nevychladne. Broušení více než 
jednoho vrtáku najednou je zakázáno. Všechny brusné kotouče 
používané v brusce musí mít minimální otáčky větší než jmenovité 
otáčky brusky. Používání kotoučů s minimálními přípustnými otáčkami 
menšími než jmenovité otáčky vřetena brusky je zakázáno. Průměr 
používaných brusných kotoučů musí být kompatibilní s rozměry brusky. 
Brusné kotouče se musí skladovat podle pokynů výrobce. Před každým 
uvedením brusky do chodu zkontrolujte její stav. Brusné kotouče se musí 
montovat podle pokynů výrobce. K ověření, zda je brusný kotouč 
správně upevněn, uveďte brusku do chodu na 30 sekund bez zatížení a 
v bezpečné poloze. V případě výskytu nadměrných vibrací nebo jiných 
projevů nesprávného chodu nebo poškození zařízení okamžitě zastavte 
a zkontrolujte ho. Jestliže je zařízení vybaveno kryty, je nepřípustné 
zařízení používat bez namontovaných krytů. Je zakázáno předělávat 
otvor v kotouči na větší. Kontrolujte, zda je obráběný předmět správně 
upnutý. Je třeba ověřit, zda nehrozí nebezpečí úrazu nebo vzniku požáru 
od jisker vznikajících během práce. Zajistěte, aby chladící otvory byly 
dokonale čis-té. Je-li to nezbytné, odpojte brusku od napájení a očistěte 
nářadí od prachu. K čištění nepoužívejte kovové předměty. Používejte 
ochranné brýle a chrániče sluchu jakož i další individuální ochranné 
pracovní prostředky jako protiprachové respirátory, rukavice, přilby a 
zástěry. Po vypnutí brusky kotouč ještě určitou dobu rotuje. Při procesu 
broušení nepoužívejte vodu. 

POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ 
 

Před zahájením práce postavte brusku na rovnou a tvrdou plochu. 
Zkontrolujte, zda se všechny nožičky opírají o podložku. Brusku je 
dovoleno používat pouze v suchých prostorách, kam nemají přístup 
nepovolané osoby a zejména děti. 

 

 



D 
 

 

 

Provozní režim 
Nářadí není určeno pro kontinuální provoz. Je třeba pracovat v režimu 
přerušovaného provozu a po každém časovém úseku pro- vozu trvajícím 
dvě minuty je třeba udělat přestávku v trvání osmi minut. Nedodržování 
přerušovaného provozního režimu může způsobit přetížení nářadí a 
jeho nevratné poškození. 

Montáž a výměna pracovní hlavy 
Upozornění! Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s montáží 
nebo výměnou pracovní hlavy je třeba zkontrolovat, zda je vypínač 
nářadí v poloze „vypnuto“ a zástrčka napájecího kabelu odpojená ze 
zásuvky elektrické sítě. 

Při demontáži hlavy se postupuje tak, že se nejprve povolí šroub upínací 
příruby (II) a potom se pracovní hlava demontuje. 
Při montáži pracovní hlavy je třeba věnovat pozornost tomu, že na upínací 
přírubě je zářez (III) umožňující upevnit hlavu ve správné poloze. Navíc 
je třeba kolík hlavy slícovat s tvarem vřetena ve skříni nářadí (IV). 
Po připevnění hlavy je potřebné utáhnout šroub upínací příruby a poté 
zkontrolovat, zda během práce nemůže dojít k vysunutí hlavy ze skříně
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ÚDRŽBA A PROHLÍDKY 
 

POZOR! Veškeré činnosti zvazané z; výměnou příslušenství, 
seřízovaním apod, je potřeba realizovat při vypnutým napětí na- pájení 
nářadí, proto před zahajením těchto činnosti je potřeba odpojit zástrčku 
od elektrické sítě. Po ukončení práce je třeba skontrolovat technický stav 
elektonářadí prohlídkou a hodnocením: stojanu a rukojeti, elektrického 
vodiče včetně zastrčky a ohybání, působení elektrického spínače, 
průchodnosti ventilačních mezer, jiskření kartáčů, hlasitosti práce ložisek 
a převodovek, spouštění a rovnoměrnosti práce. Během záruční doby 
použivatel nesmi demontovat elektronářadí, ani měnit veškere provozní 
jednotky nebo součásti, protože může stratit narok na záruku. Veškere 
nespravnosti zjištěne během prohlídky, nebo provozování, 

jsou signalem pro provedení opravy v záručním servisu. Po ukončení 
práce, stojan, ventilační mezery, přepínače, dodatečnou rukojeť a 
ochrany je třeba očistit, například proudem vzduchu (o tlaku maximum 
0,3 MPa), štětcem nebo suchým hadříkem bez použití chemických 
prostředků a čisticích kapalin. Nářadí a rukojeť očistit suchým čistým 
hadříkem. 

 
 





 

 

 


