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Společnost

*ANSER 'MB(
Böblinger Straße 91
71139 Ehningen
Německo

potvrzuje, že níže uvedené zařízení,í v námi uvedené verzi na trh splňuje požadavky níže uvedených směrnic ES.

Stroj na odstraňováníí podlahových krytin
COSMO STRIPPER II

Stroj odpovídá následujícím ustanovením:
Směrnici ES 89/392/EWG pro stroje, změněné směrnicíí ES 91/368/EWG a 93/44/EWG
Směrnici ES 73/23/EWG pro nízké napětí,í změněné směrnicíí 93/68/EWG
Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG

při použitíí následujících harmonizovaných norem:
EN 292, část 1 + 2: Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení

Technická dokumentace je plně k dispozici.
Návod k použití,í náležícíí ke stroji, je k dispozici.

Obchodní ředitel
Prokurista: V. Müller
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COSMO STRIPPER II

NÁHRADNÍÍ DÍLY

BEZPEČNOSTNÍÍ POKYNY
Při zanedbáníí nebo nedodrženíí symbolů, uvedených na stroji nebo v tomto návodě na obsluhu může dojít k
těžký
k m úrazům až usmrceníí uživatele nebo osob nablízku.

PŘÍKAZ

1.1

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

ZÁKAZ

Elektrické připojení
Zástrčku síťov
ť ého kabelu při jakékoliv manipulaci se strojem vytáhněte ze zásuvky! Při údržbě, výměně
nebo regulaci hydraulické kapaliny nebo dílů může jinak dojít k úrazu elektrickým proudem obsluhujícího
a/nebo osob nablízku.
Síťov
ť ý kabel veďte
ď mimo spodní části stroje, aby se nedostal do styku s noži stroje. Kabel vždycky držte
zvednutý nad strojem. Při přejetíí nebo poškozeníí kabelu strojem může dojít k úrazu elektrický
k m proudem.
Stroj je vhodný pouze pro práci v interiéru. Nebezpečí úrazu elektrický
k m proudem. Stroj chraňte před stykem s vodou a nevystavujte jej dešti.
Stroj připájejte pouze do sítě s hodnotou napětí,
í uvedenou na typovém štítku. Hodnotu napětíí sítě
zkontrolujte pred uvedením do provozu.
Stroj připájejte do sít
í ě pouze pomocíí certifikovaných kabelů a do certifikovaných zásuvek. V Evropě se
smíí používat
í
pouze certifikovaný kabel HAR, typ HO5VV - 3 × 2,5 mm2 a certifikovaná zástrčka, typ 2P+T16A 250 V. Při používáníí stroje s kabelem s nedostatečným průřezem a/nebo nadměrnou délkou může dojít k
úrazům osob nebo věcným škodám.
Elektrická zařízen
í
í jako relé, ochranný jistič nebo napájecíí vedení nechte zkontrolovat kvalifikovaným
elektrotechnikem. Pokud dojde k opakovanému rozpojeníí ochranného jističe nebo je poddimenzován, hrozí
riziko usmrceníí elektrickkým proudem.
Stroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nikdy nepoužívejte. Opotřebený nebo poškozený kabel nebo zástrčku nechte neprodleně vyměnit elektrikářem nebo kvalifikovaným personálem autorizovaného servisu.
Uzemňovacíí vedení nikdy neodpájejte nebo neznefunkčňujte. Používáníí stroje, připojeného k neuzeměnému okruhu může vést k usmrceníí elektrickkým proudem. Pokud uzemňovacíí vedení chybí, nebo při podezřeníí chyběj
ě ícího umeněníí v okruhu, požádejte o pomoc elektrikáře.
Stroj s poškozeným síťov
ť ým kabelem nikdy nepoužívejte.
í
Stroj nepřemísťujte tahem za kabel. Použív
í ání
stroje s poškozeným kabelem může vést k úrazu elektrický
k m proudem.
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6.2

Seznam náhradních dílů

Poz.

Označení

Poz.

Označení

63-P30
500-12
500-15
500-25
500-29
500-30
500-30A
505-102
505-1000
550-4
550-5
550-5B
550-6
550-7
550-8
550-9
550-11
550-12
550-13
550-15
550-18
550-20
550-23
550-101
550-400
550-1001
551
552
5280-136
5280-401
6280-207
6280-401B
62103
62112
62140
62142
62180
62181
62182
62190
62191
71101
71131
72351
72901

Kabelová svorka, malá
Kabel se zástrčkou
Rukojeti
Rameno kola
Kolo
Hřídel
O-kroužek
Gufero - tlumič vibrací
Základníí deska (dno)
Nastavovacíí tyč
Deska ložisek
Pouzdro hřídele 7/8”
Nastavovacíí hřídel
Podvozek
Deska ložisek
Deska spínače
Nastavovacíí kolečko úplné
Nastavovacíí kolečko
Kabel motoru
Spínacíí skříňka
Kryt spínacíí skříňky
Nastavovacíí hřídel úplná
Kondenzátor
Excentrický
k hřídel
Protizávažíí přední
Uchycení čepele
Klingenschafthalterung
Hřídel čepele
Kryt čepele
Přídavné závažíí přední
Vypínač 230 V
Klíč na čepel
Přítla
í čný klín
Pouzdro hřídele 5/8”” se šroubem
Vodicíí rukojeť - horní část
Šroub s rukojetíí tvaru T
Kryt ventilátoru
Ventilátor motoru
Víčko kondenzátoru
Skříňka svorkovnice
Víčko skříňky svorkovnice
Kuličkové ložisko 7/8”
Kuličkové ložisko 11/4”
Motor
O-kroužek

73001
73002
73005
73007
73008
73010
73013
73101
73201
73203
73204
73205
73209
73210
73211
73212
73216
73240
73301
73302
73308
73322
73401
73402
73404
73407
73502
73651
73902
74407
74508
74510

Šroub s přírubou 1/4 - 20 × 1/2
Pružná podložka
Šestihranný šroub 1/4 - 20 × 1/2
Podložka 1/2
Přírubová matice 1/4”
Šroub 1/4 - 20 × 1/4
Šestihranný šroub 1/4 - 20 × 1/4
Distančníí kroužek
Šestihranný šroub 3/8 - 16 ×1
Podložka 3/8
Pružná podložka 3/8
Šestihranný šroub 3/8 - 16 × 3/4
Šestihranný šroub 3/8 - 16 × 1/2
Ozubená podložka 3/8
Pojistná matice 3/8 - 16
Šroub s kulatou hlavou 3/8 - 16 × 3/4
Šestihranný šroub 3/8 - 16 × 1 3/4
Šroub s rukojetíí tvaru T 3/8 - 16
Šroub s kulatou hlavou 5-16 - 18 × 1/2
Podložka 5/16
Šroub s kulatou hlavou 5/16 - 18 × 3/4
Přírubová matice 5/16 - 18
Pojistná matice 1/2
Pojistná matice 1/2 - 13
Podložka 1/2
Šestihranný šroub 1/2 - 13 × 1 1/2
Kabelové šroubení
Lícovacíí podložka
Lícovacíí péro 3/16 × 3/16 × 11/8
Šroub s plochou hlavou 10 - 32 × 1/2
Šroub 6 - 32 × 1/2
Šroub s plochou hlavou 6 - 32 × 3/8
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NÁHRADNÍÍ DÍLY

1

BEZPEČNOSTNÍÍ POKYNY

6.1

1.2

Personál

Vyobrazeníí náhradních dílů

Před uvedením stroje do provozu se uživatel musíí obeznámit se strojem. Zanedbáníí pokynů návodu k
obsluze před uvedením stroje do provozu, nastavováním nebo údržbou může vést k úrazům osob nebo věcným škodám.

Předníí závaží

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostníí pokyny. Přesvědčte se, že typový štítek, bezpečnostní
symboly jako zákazy - varováníí - bezpečnostníí opatřeníí a jiné pokyny jsou upevněny na stroji. Při zanedbáníí nebo nedodrženíí na stroji nebo v tomto návodu uvedených pokynů může dojít k těžký
k m poraněním
a/nebo věcným škodám.
Při práci se strojem vždy používejte
í
ochranné brýle, ochranný oděv, ochrannou masku dýchacích cest
a chrániče sluchu. Hlučnost během používáníí může dosahovat intenzitu, která při dlouhodobém působení
může způsobit vážné poškozeníí sluchu. Při použív
í áníí bez ochranných oděvů nebo prostředků osobníí ochrany může dojít k poraněníí zraku nebo jiných částíí těla. Řovněž může dojít ke vdechováníí prachu, zvířeného při
použív
í áníí stroje.
Ruce, nohy a volné části oděvu nepřibližujte k pohyblivým částem stroje. Pohyblivé části stroje můžou
způsobit těžká poraněníí nebo věcné škody.

Kryt čepele
a klíč na čepel

1.3

Použív
í ání/provoz
í
URČENÝ ÚČEL VYUŽITÍ
Stroj je určen na odstraňováníí podlahových krytin a podkladů pod podlahové krytiny z přírodního kamene,
terazza, betonu nebo jiných, v tomto návodu specifikovaných podlah.
Stroj se nesmíí používat
í
v explozivním prostředíí nebo v prostředíí s rizikem požáru.

POUŽÍV
Í ÁNÍ/PROVOZ
Í
Stroj se nesmí spouštět ve vyklopené poloze. Pohyblivé části stroje se pŕi spoštění stroje musí nacházet nad
zemí.

Držák hřídele

KONSTRUKČNÍÍ PRVKY
Při výměně nožů postupujte opatrně: břity nožů jsou osté a můžou vás poranit. Zástrčku síťové/prodlužovací
šňůry před výměnu nebo broušením nožů vytáhněte ze zásuvky. Používejte
í
pracovní rukavice. Používejte
í
pouze originálníí náhradníí díly.
TRANSPORT
Stroj se smíí zvedat pouze v určených místech.
Stroj se nesmíí používat
í na šikmých plochách. Při transportu přes šikmé plochy postupujte opatrně, aby nedošlo
k přetíženíí transportních koleček velkou váhou stroje při přechodu přes překážky (např. schody).

Předníí přídavné
závaží

SKLADOVÁNÍ
Stroj se po skončeníí práce musíí vyčistit a uložit na suchém a teplém místě. Při nízký
k ch teplotách prostředíí se
stroj musíí před použitím nechat dvě hodiny zahřát.
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2

INFORMACE O VÝROBKU

NÁHRADNÍÍ DÍLY

2.1

Technický
k popis

6.1

COSMO-STRIPPER II je výkonná strhávačka podlahových krytin pro menšíí a středně velké podlahové plochy.
Má univerzálníí využitíí na strháváníí lepených kobercových krytin a dlaždic, linolea, gumy nebo PVC krytin.
Na optimalizaci strhávacího výkonu lze na strhávačce nastavit vhodný úhel sklonu nože.

2.2



Možnost nastavení úhlu sklonu nože



Výškově nastavitelná ovládacíí rukojeť



Mimořádně tichý provoz (62 dB(A)) s nízkou úrovníí vibrací pro pohodlnou práci



Velká kola pro pohodlnou obsluhu



Snadné a rychlé rozebíráníí pro transport s nízkou hmotností

Kola

Technické údaje
Napájecíí napětí
Příkon motoru
Hmotnost
Pracovní šířka

2.3

Vyobrazeníí náhradních dílů

230 V~
750 W
54 kg
254 mm

Rozsah dodávky
Součástíí dodávky stroje jsou 2 náhradníí nože, nůž se zvlněným ostřím a 10 m prodlužovací šňůra.

6

Náhradníí nůž 254 × 100 × 1,6 mm
Objednací číslo 111 800 104

Nůž, speciálně určený na strháváníí linolea.

Náhradníí nůž 254 × 76 × 1,6 mm
Objednací číslo 111 700 103

Nůž pro univerzálníí použitíí na odstraňováníí většiny podlahových krytin jako kaučuk/guma, PVC, koberce, linoleum,
jehlový filc/smyčkové koberce, lepidla, korek, pěny, tenisové/sportovníí podlahové krytiny.

Nůž se zvlněným ostřím 210 × 60 × 1,5 mm
Objednací číslo 111 095 400

Nůž, speciálně určený na odstraňováníí podlahových krytin
s filcovou/plstěnou podkladovou vrstvou. Zvlněné ostří
umožňuje proříznutíí vláken. Ochranná vrstva nože z PTFE
zabraňuje přilnavosti zbytků lepidla.

NÁVOD K OBSLUZE

Motor
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3

UVEDENÍÍ DO PROVOZU

6.1

3.1

Složení

Vyobrazeníí náhradních dílů

Strhávačka podlahových krytin COSMO-STRIPPER se dodává v rozloženém stavu. Složeníí se provádíí v následujících krocích:

Vypínač

Obr. 3-A

Obr. 3-B

1.

Vypínač zespodu zasuňte na vodicíí tyč (vypínačem nahoru).

2.

Uvolněte upevňovací šrouby tvaru T.

3.

Vodicíí tyč zasuňte do držáku vodicíí tyče podle požadované výšky.

4.

Upevňovací šrouby tvaru T utáhněte.

5.

Vypínač přesuňte nahoru.

6.

Upevňovací šrouby na spínacíí skříňce utáhněte.

3-A

3-B

3.2

Nastaveníí pracovního sklonu
Otáčením nastavovacího kolečka se změníí pracovní sklon (úhel) mezi čepelíí a podlahou.

Rukojeťť s nastavením
úhlu sklonu

3-C

Strmý sklon (agresivní úhel) na náročnějšíí práce, plochý úhel pro méně
náročnou práci.
Nastavení úhlu pracovního sklonu při různých typech podlahových krytin umožňuje optimalizaci pracovních podmínek.

Obr. 3-C

1.

Nastavovacíí kolečko na podvozku povolte.

Obr. 3-D

2.

Stroj za vodicíí násadu potáhněte nahoru (při současném doteku kol s podlahou), dokud nedosáhnete požadovaný úhel sklonu..

3.

Nastavovacíí kolečko opět utáhněte.

3.3
Obr. 3-E

3-D

Nastaveníí výšky rukojetí
Po složeníí stroje nastavte výšku vodicíí rukojeti (násady).
1.

Šrouby tvaru T povolte.

2.

Vodicíí násadu nastavte do požadované výšky.

3-E

Nezávisle na pracovním úhlu by rukojeti vodicíí násady měly být
vždy ve výši opasku použivatele.
3.

14
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Šrouby tvaru T opět utáhněte.
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3.4

Výběr čepele

6.1

Správná velikost a poloha čepele, závislé od materiálu a druhu podkladové vrstvy, ovlivňujíí pracovní výkon stroje.

Vyobrazeníí náhradních dílů
Základníí deska

Čím je práce náročněj
ě ší,í by se na dosaženíí optimálních výsledků měla
používat
í
menší čepel.
Práci začněte s úzkou čepelí,í na optimalizaci plochy strháváníí použijte
širší čepel.
S úzkými čepelemi se pracuje snadněji
ě než se širokými čepelemi. Úzké
čepele čistíí podlahu obvykle lépe.
Sešikmeníí břitu„nahoru“ je vhodné pro betonové podlahy.
Sešikmeníí břitu„dolů“ je vhodné na dřevěné nebo měkké podlahy.

3.5

Druhy čepelíí / oblasti využití
Rozměry

COSMO II

MASTER/STRATO

152 x 102 mm 1,6 mm 111 800 101
223 x 76 mm 1,6 mm 111 800 106
305 x 76mm 1,6 mm 111 700 101

x
x
x

x
x
x

145 x 102 mm 1,6 mm 111 800 104
152 x 127 mm 1,6 mm 111 700 102
254 x 76 mm 1,6 mm 111 700 103

x
x
x

x
x
x

S velmi dlouhou životnostíí díky speciálnímu kalení. Dobře se ostří.

152 x 76 mm 1,6 mm 111 400 210
203 x 76 mm 1,6 mm 111 400 220
254 x 76 mm 1,6 mm 111 800 103

x
x
x

x
x
x

x
x

Na odstraňováníí PVC, koberců, linolea, zbytků
krytin a lepidel.

304 x 76 mm 1,6 mm 111 400 240

x

x

x

Tlusté čepele

152
203
254
304
355

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Samořezací čepele tvaru U
Stabilníí a trvanlivé čepele s 90° úhlem, speciálně
kalené. Na někké podlahy jako PVC, guma, kaučuk
nebo linoleum.

Standardní čepele
Na odstraňováníí PVC, koberců, linolea, zbytků
krytin a lepidel.

Speciálně kalené čepele

Tlusté čepele, ale dostatečně flexibilní. Na odstraňováníí PVC, koberců, linolea, epoxidu, podkladových vrstev, dlaždic, parket a mnoho dalších
krytin.

Velmi tlusté čepele
Na náročné odstraňováníí podlahových krytin, s
dlouhou životnostíí ostří.

x
x
x
x
x

76
76
76
76
76

Tloušťka
ť
Objednací číslo

mm
mm
mm
mm
mm

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

mm
mm
mm
mm
mm

111
111
111
111
111

400
400
700
400
400

310
320
104
340
350

RIDE-ON

Upnutí čepele

x
x

Excentr
152 x 76 mm 6,35 mm 111 700 105

x

x

x

200 x 75 mm 1,6 mm 111 400 480
250 x 75 mm 1,6 mm 111 400 481

x
x

x
x

x
x

Na odstraňování velmi hrubých vrstev, keramických dlaždic a parket.

Rohový
ý nůž, zvýšený
Na odstraňováníí PVC nebo jiných krytin, kde je
potřebný větší úhel, aby se nůž dostal pod krytinu.

8

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE

13

Odstraňovač podlahových krytin

Odstraňovač podlahových krytin

COSMO STRIPPER II
5

COSMO STRIPPER II

ÚDRŽBA / OŠETŘOVÁNÍÍ / OPRAVY
Před uvedením do provozu:
Kontrola poškozeníí ochranných zařízeníí a síťového kabelu.
Kontrola pevného připojeníí připájecích prvků.
Kontrola čepele - tupou čepel vyměňte.

3

UVEDENÍÍ DO PROVOZU

3.6

Výměna čepele
Tupá čepel výrazně snižuje výkon strhávačky. Čepel proto v případě potřeby pravidelně ostřete nebo nahraďte
ď novou.
Při demontáži a montáži čepele vždy používejte pracovníí rukavice. Na
zamezení úrazu o ostrý břit čepele používejte
í
šroubovák s dlouhou stopkou.

Po skončeníí práce:
Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky.
Čepel odstraňte.

/BR  )

Stroj a jeho části chraňte přerd vlhkostí,í mrazem a dlouhodobým působením slunečního zárení.

/BR  *

1. Nářadíí před demontáží/mont
í
ážíí nože podložte vhodným kouskem
dřeva.
2. Pět šroubů se šestihrannou hlavou uvolněte a čepel vyměňte.

Motor a převodovka stroje nevyžadují údržbu. Usazené nečistoty pravidelně odstraňujte, aby bylo zajištěné
chlazeníí motoru.

Šrouby neníí nutné úplně vyšroubovat.
Dbejte na to, aby jste čepel podsunuli dostatečně hluboko, aby dobře držela.

Stroj čistěte pouze suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou s přídavkem neutrálního čisticího prostředku. Stroj
se nesmí čistit vodou - riziko ztráty elektrické bezpečnosti stroje.
Údržbu ve smyslu kontroly stroje a jeho částíí a opravy (včetně výměny síťového kabelu a motoru) smíí provádět pouze autorizované servisníí středisko, resp. příslušně kvalifikovaný odborník.

3.7

Při použitíí prodlužovacích kabelů nebo při výměně síťového kabelu se smíí používat pouze námi předepsaný
typ PVC kabelu, typ H05VV-F podle DIN 57281 / VDE 0281. Zástrčky musíí být z gumy nebo PVC a směr jednotlivých žil kabelu musíí odpovídat obsazeníí kolíků zástrčky. Při výměně síťového kabelu se musíí dodržovat
bezpečnostníí pokyny podle kapitoly 4.

Při ostření čepele používejte
í
pracovní rukavice a ochranné brýle.

Šrouby neníí nutné úplně vyšroubovat.
1. Broušení čepele na stroji:
Stroj podložte do té míry, aby se čepel dala pohodlně naostřit pomocí
úhlové brusky.
Čepel ostřete úhlovou bruskou s průměrem kotouče 100 mm a zrnitostí
120 nebo nižší.

Opravy a výměnu elektrických částíí stroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
Opotřebené elektrické nářadíí a stroje neodhazujte do komunálního odpadu. V souladu s
evropskou směrnicíí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a v souladu s národními předpisy se opotřebené elektrické nářadíí a stroje musí ekologicky zlikvidovat a recyklovat jako separovaný odpad.
O možnostech likvidace se informujte u místních úřadů, sběrných místech nebo u vašeho
specializovaného prodejce.

Ostření čepele

Kotouč nepřikládejte na rohy nebo hranu čepele.
/BR  +
/BR  ,
/BR  -

Sešikmeníí ostří čepele „nahoru“.
Sešikmeníí ostří čepele „dolů“.
Ostření čepele pomocíí pilníku s jemným sekem.
2. Čepel můžete ze stroje také demontovat a podle výše popsaného postupu naostřit ve svěráku.
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4

POUŽÍV
Í ÁNÍÍ STROJE

4

POUŽÍV
Í ÁNÍÍ STROJE

4.1

Zapnutíí stroje

4.3

Odstraňováníí podkladových vrstev
Dřevěné nebo dřevu podobné podlahy

Před připojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky se přesvědčte, že stroj je vypnutý.

4.2

1.

Stroj pomocíí dodávaného prodlužovacího kabelu připojte k síti.

2.

Stroj zapněte.

Z podlahy odstraňte hřebíky a jiné kovové předměty, aby se zamezilo
poškození čepele.

Odstraňováníí podlahových krytin

Při lepených podlahách z tvrdého dřeva se na normálníí lepidla používá 25
cm čepel, při lepidlech z umělé pryskyřice se použív
í á 15 cm čepel.

Dbejte na to, aby čepele byly vždy ostré. Pracovníí prostředíí udržujte čisté, bez stavebníí sutě, aby se zamezilo zbytečnému opotřebení čepele. Při práci se strojem používejte
í
chrániče sluchu a ochranné brýle!

Na čisté odstraňováníí prefabrikovaných parketových vlysů nebo laminátových parket se nejdřív
í musí podlaha rozře-zat na pásy.

Dlaždice z PVC

/BR  %
/BR  &

Vinylové, gumové, kaučukové, PU PVC podlahy, lepený
koberec

Při parketových podlahách pracujte ve směru položeníí parket, ne napříč nebo napříč směru průběhu vláken
dřeva.
4-A

U všech měkký
k ch podlah doporučujeme předníí protizávažíí ze stroje odstranit.

Beton

Naříznuté krytiny umožňujíí lepšíí vedení stroje a prodlužují životnost čepele.

Při práci na betonových podlahách na docíleníí nejpelších výsledků doporučujeme normálníí polohu čepele
se sklonem ostří „nahoru“, zejména při odstraňováníí lepidel. Při sklonu ostří „dolů“ má čepel delší životnost.

Na měkké krytiny lze použít samonařezávací čepel.
Pásy nejlépe naříznete nařezávačem pásů JAMAS.

Potěr / tmel
Čepel na dosaženíí rovnoměrného povrchu nastavte do polohy se sklonem ostříí dolů. Čepel lze používat
í
i se
sklonem ostříí nahoru, předníí protizávažíí přitom ale doporučujeme odstranit.

Keramické dlaždice

Opatrně při dilatačních spárách a v podlaze uložených nádobách / zásuvkách nebo jiných překážkách v podlaze.

Keramické dlaždice se před odstraňováním musíí nejdřív rozbít kladivem.
Rozbíjen
í í malých dlaždic nebo mozaiky neníí nutné.
S odstraňováním začněte od dveříí nebo od plochy bez dlaždic, aby čepel
mohla vniknout pod dlaždice.
Plochy po odstraněníí dlaždic příležitostně vyčistěte, aby se udržel dobrý
kontakt čepele s podlahou. Používejte
í
úzkou čepel a malou rychlost.

4.4
4-C

Čepel lze v hlavě odsadit do strany, aby se krytina dala snadno odstranit i u
zdíí nebo na jiných těžce přístupných místech.
/BR  $
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4-F

Při odstraňováníí překližkových desek stroj veďte
ď ve směru průběhu vláken dřeva a pracujte s čepelíí se sklonem ostříí směrem „dolů“.

Krytiny nejdřív
í nařežte a odstraňujte v pásech.
/BR  "
/BR  #

Na podlahu před řezáním křídou vyznačte pásy v šířce čepele.
Rozřezáníí na pásy při uvolňováníí parket z masivního dřeva neníí nutné,
protože parkety se budou vylamovat po malých částech.

Nikdy nepoužívejte čepele, které jsou širšíí než dlaždice. Pokud se
dlaždice nedajíí odstranit nebo stroj přeskakuje přes dlaždice, použijte
/BR  ! menší čepel nebo pouze část čepele.

4-E

NÁVOD K OBSLUZE

Poruchy a jejich odstraňování
PORUCHA

ODSTRANĚNÍ

Motor neběží

- Zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu a připojovacích
zástrček / zásuvek

Hlučnost motoru

- Zkontrolujte poškozeníí nebo deformaci ochranného krytu

Vibrujícíí hlučnost

- Zkontrolujte nastavovací šrouby a ostatní šroubové spoje
na pevné utažení

Stroj se těžce
ovládá

- Odstraňte přídavné závaží
- Čepel vyměňte za jinou o třídu menší
- Naostřete čepel

Pojistky
selhávají

- Zkontrolujte / vyměňte prodlužovacíí kabel
- Zkontrolujte / vyzkoušejte jiný proudový okruh / zásuvku
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