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PROHLÁŠENÍ O KONFORMITÍ Ě

Společnost

Böblinger Straße 91
71139 Ehningen
Německo

potvrzuje, že níže uvedené zařízení, v ní ámi uvedené verzi na trh splňuje požadavky níže uvedených směr-
nic ES.

Stroj na odstraňování podlahoví ých krytin
COSMO STRIPPER II

Stroj odpovídá následujícím ustanovením:

Směrnici ES 89/392/EWG pro stroje, změněné směrnicí ES 91/368/EWG a 93/44/EWGí
Směrnici ES 73/23/EWG pro nízké napětí, zmí ěněné směrnicí 93/68/EWGí
Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG

při použití ní ásledujících harmonizovaných norem:
EN 292, část 1 + 2: Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení

Technická dokumentace je plně k dispozici.

Návod k použití, ní áležící ke stroji, je k dispozici.í
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Odstraňovač podlahových krytin
COSMO STRIPPER II

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNYÍ

1.1 Elektrické připojení

PŘÍKAZ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ

Zástrčku síťovťť 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.

Síťovťť ý kabel veďte mimo spodnďď í části stroje, aby se nedostal do styku s noži stroje. Kabel vždycky držte 
zvednutý nad strojem. Při přejetí nebo poí škození kabelu strojem mí ůže dojít k úrazu elektrickýkk m proudem.

Stroj je vhodný pouze pro práci v interiéru. Nebezpečí úrazu elektrickýkk m proudem. Stroj chraňte před sty-
kem s vodou a nevystavujte jej dešti.

Stroj připájejte pouze do sítě s hodnotou napětí, uvedenou na typoví ém štítku. Hodnotu napětí sí ítě
zkontrolujte pred uvedením do provozu.

Stroj připájejte do sítíí ě pouze pomocí certifikovaní ých kabelů a do certifikovaných zásuvek. V Evropě se 
smí pouí žívat pouze certifikovaníí ý kabel HAR, typ HO5VV - 3 × 2,5 mm2 a certifikovaná zástrčka, typ 2P+T16A - 
250 V. Při používání stroje s kabelem s nedostateí čným průřezem a/nebo nadměrnou délkou může dojít k
úrazům osob nebo věcným škodám.

Elektrická zařízeníí í jako relí é, ochranný jistič nebo napájecí vedení í nechte zkontrolovat kvalifikovaní ým
elektrotechnikem. Pokud dojde k opakovanému rozpojení ochranní ého jističe nebo je poddimenzován, hrozí
riziko usmrcení elektrickí ýkk m proudem.

Stroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nikdy nepoužívejte. Opotřebený nebo poškoze-
ný kabel nebo zástrčku nechte neprodleně vyměnit elektrikářem nebo kvalifikovaným personálem autorizo-
vaného servisu.

Uzemňovací vedení í nikdy neodpí ájejte nebo neznefunkčňujte. Používání stroje, pí řipojeného k neuze-
měnému okruhu může vést k usmrcení elektrickí ýkk m proudem. Pokud uzemňovací vedení í chybí í, nebo při po-
dezření chybí ějě ícího umenění v okruhu, poí žádejte o pomoc elektrikáře.

Stroj s poškozeným síťovťť ým kabelem nikdy nepoužívejte.íí Stroj nepřemísťujte tahem za kabel. Používíí ání
stroje s poškozeným kabelem může vést k úrazu elektrickýkk m proudem.

Při zanedbání nebo nedodrí žení symbolí ů, uvedených na stroji nebo v tomto návodě na obsluhu může dojít k 
těžkýkk m úrazům až usmrcení uí živatele nebo osob nablízku.

NÁHRADNÍ DÍ ÍLY

6.2 Seznam náhradních dílů

63-P30 Kabelová svorka, malá
500-12 Kabel se zástrčkou
500-15 Rukojeti
500-25 Rameno kola
500-29 Kolo
500-30 Hřídel
500-30A O-kroužek
505-102 Gufero - tlumič vibrací
505-1000 Základní deska (dno)í
550-4 Nastavovací tyí č
550-5 Deska ložisek
550-5B Pouzdro hřídele 7/8”
550-6 Nastavovací hí řídel
550-7 Podvozek
550-8 Deska ložisek
550-9 Deska spínače
550-11 Nastavovací koleí čko úplné
550-12 Nastavovací koleí čko
550-13 Kabel motoru
550-15 Spínací skí říňka
550-18 Kryt spínací skí říňky
550-20 Nastavovací hí řídel úplná
550-23 Kondenzátor
550-101 Excentrickýkk  hřídel
550-400 Protizávaží pí řední
550-1001 Uchycení čepele
551 Klingenschafthalterung
552 Hřídel čepele
5280-136 Kryt čepele
5280-401 Přídavné závaží pí řední
6280-207 Vypínač 230 V
6280-401B Klíč na čepel
62103 Přítlaíí čný klín
62112 Pouzdro hřídele 5/8” se ” šroubem
62140 Vodicí rukojeí ť - hornť í část
62142 Šroub s rukojetí tvaru Tí
62180 Kryt ventilátoru
62181 Ventilátor motoru
62182 Víčko kondenzátoru
62190 Skříňka svorkovnice
62191 Víčko skříňky svorkovnice
71101 Kuličkové ložisko 7/8”
71131 Kuličkové ložisko 11/4”
72351 Motor 
72901 O-kroužek

Poz. Označení Poz. Označení

73001 Šroub s přírubou 1/4 - 20 × 1/2
73002 Pružná podložka
73005 Šestihranný šroub 1/4 - 20 × 1/2
73007 Podložka 1/2
73008 Přírubová matice 1/4”
73010 Šroub 1/4 - 20 × 1/4
73013 Šestihranný šroub 1/4 - 20 × 1/4
73101 Distanční krouí žek
73201 Šestihranný šroub 3/8 - 16 ×1
73203 Podložka 3/8
73204 Pružná podložka 3/8
73205 Šestihranný šroub 3/8 - 16 × 3/4
73209 Šestihranný šroub 3/8 - 16 × 1/2
73210 Ozubená podložka 3/8
73211 Pojistná matice 3/8 - 16
73212 Šroub s kulatou hlavou 3/8 - 16 × 3/4
73216 Šestihranný šroub 3/8 - 16 × 1 3/4
73240 Šroub s rukojetí tvaru T 3/8 - 16í
73301 Šroub s kulatou hlavou 5-16 - 18 × 1/2
73302 Podložka 5/16
73308 Šroub s kulatou hlavou 5/16 - 18 × 3/4
73322 Přírubová matice 5/16 - 18
73401 Pojistná matice 1/2
73402 Pojistná matice 1/2 - 13
73404 Podložka 1/2
73407 Šestihranný šroub 1/2 - 13 × 1 1/2
73502 Kabelové šroubení
73651 Lícovací podloí žka
73902 Lícovací pí éro 3/16 × 3/16 × 11/8
74407 Šroub s plochou hlavou 10 - 32 × 1/2
74508 Šroub 6 - 32 × 1/2
74510 Šroub s plochou hlavou 6 - 32 × 3/8
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1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNYÍNÁHRADNÍ DÍ ÍLY

1.3 Používíí ání/provozí

POUŽÍVÍÍ ÁNÍ/PROVOZÍÍ

KONSTRUKČNÍ PRVKYÍ

1.2 Personál

Před uvedením stroje do provozu se uživatel musí obezní ámit se strojem. Zanedbání pokyní ů návodu k 
obsluze před uvedením stroje do provozu, nastavováním nebo údržbou může vést k úrazům osob nebo věc-
ným škodám.

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pí řesvědčte se, že typový štítek, bezpečnostní
symboly jako zákazy - varování - bezpeí čnostní opatí ření a jiní é pokyny jsou upevněny na stroji. Při za-
nedbání nebo nedodrí žení na stroji nebo v tomto ní ávodu uvedených pokynů může dojít k těžkýkk m poraněním
a/nebo věcným škodám.

Při práci se strojem vždy používejte ochranníí é brýle, ochranný oděv, ochrannou masku dýchacích cest 
a chrániče sluchu. Hlučnost během používání mí ůže dosahovat intenzitu, která při dlouhodobém působení
může způsobit vážné poškození sluchu. Pí ři používíí ání bez ochranní ých oděvů nebo prostředků osobní ochraí -
ny může dojít k poranění zraku nebo jiní ých částí tí ěla. Řovněž může dojít ke vdechování prachu, zví ířeného při 
používíí ání stroje.í

Ruce, nohy a volné části oděvu nepřibližujte k pohyblivým částem stroje. Pohyblivé části stroje můžou 
způsobit těžká poranění nebo ví ěcné škody.

URČENÝ ÚČEL VYUŽITÍ
Stroj je určen na odstraňování podlahoví ých krytin a podkladů pod podlahové krytiny z přírodního kamene, 
terazza, betonu nebo jiných, v tomto návodu specifikovaných podlah.

Stroj se nesmí pouí žívat v explozivníí ím prostředí nebo v prostí ředí s rizikem poí žáru.

Stroj se nesmí spouštět ve vyklopené poloze. Pohyblivé části stroje se pŕi spoštění stroje musí nacházet nad 
zemí.

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 pracovníí í rukavice. Pouí žívejte pou-íí
ze originální ní áhradní dí íly.

TRANSPORT
Stroj se smí zvedat pouze v urí čených místech.

Stroj se nesmí pouí žívat na íí šikmých plochách. Při transportu přes šikmé plochy postupujte opatrně, aby nedošlo 
k přetížení transportní ích koleček velkou váhou stroje při přechodu přes překážky (např. schody).

SKLADOVÁNÍ

Stroj se po skončení prí áce musí vyí čistit a uložit na suchém a teplém místě. Při nízkýkk ch teplotách prostředí se í
stroj musí pí řed použitím nechat dvě hodiny zahřát.

6.1 Vyobrazení ní áhradních dílů

Přední zí ávaží

Kryt čepele
a klíč na čepel

Držák hřídele

Přední pí řídavné
závaží
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2 INFORMACE O VÝROBKU NÁHRADNÍ DÍ ÍLY

2.1 Technickýkk popis 6.1 Vyobrazení ní áhradních dílů

Kola

Motor

2.2 Technické údaje

2.3 Rozsah dodávky

COSMO-STRIPPER II je výkonná strhávačka podlahových krytin pro menší a stí ředně velké podlahové plochy.
Má univerzální vyuí žití na strhí ávání lepení ých kobercových krytin a dlaždic, linolea, gumy nebo PVC krytin.
Na optimalizaci strhávacího výkonu lze na strhávačce nastavit vhodný úhel sklonu nože.

Možnost nastavení úhlu sklonu nože

Výškově nastavitelná ovládací rukojeí ť

Mimořádně tichý provoz (62 dB(A)) s nízkou úrovní vibrací í pro pohodlnou prí áci

Velká kola pro pohodlnou obsluhu

Snadné a rychlé rozebírání pro transport s ní ízkou hmotností

�

�

�

�

Napájecí napí ětí 230 V~

Příkon motoru  750 W

Hmotnost 54 kg 
Pracovní šířka 254 mm

Součástí dodí ávky stroje jsou 2 náhradní noí že, nůž se zvlněným ostřím a 10 m prodlužovací šňůra.

Náhradní ní ůž 254 × 100 × 1,6 mm
Objednací číslo 111 800 104

Nůž pro univerzální pouí žití na odstraí ňování ví ětšiny pod-
lahových krytin jako kaučuk/guma, PVC, koberce, linoleum,
jehlový filc/smyčkové koberce, lepidla, korek, pěny, teni-
sové/sportovní podlahoví é krytiny.

Nůž, speciálně určený na strhávání linolea.í

Náhradní ní ůž 254 × 76 × 1,6 mm
Objednací číslo 111 700 103

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

Nůž, speciálně určený na odstraňování podlahoví ých krytin
s filcovou/plstěnou podkladovou vrstvou. Zvlněné ostří
umožňuje proříznutí vlí áken. Ochranná vrstva nože z PTFE
zabraňuje přilnavosti zbytků lepidla.

�
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3 UVEDENÍ DO PROVOZUÍNÁHRADNÍ DÍ ÍLY

3.1 Složení6.1 Vyobrazení ní áhradních dílů

Vypínač

Rukojeť s nastavenť ím
úhlu sklonu

Strhávačka podlahových krytin COSMO-STRIPPER se dodává v rozlože-
ném stavu. Složení se proví ádí v ní ásledujících krocích:

Obr. 3-A Vypínač zespodu zasuňte na vodicí tyí č (vypínačem nahoru).

Uvolněte upevňovací šrouby tvaru T.

Vodicí tyí č zasuňte do držáku vodicí tyí če podle požadované výš-
ky.

Upevňovací šrouby tvaru T utáhněte.

Vypínač přesuňte nahoru.

Upevňovací šrouby na spínací skí říňce utáhněte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3-A

3-B

3-C

3-D

3-E

3.2 Nastavení pracovní ího sklonu

Otáčením nastavovacího kolečka se změní pracovní í sklon (í úhel) mezi če-
pelí a podlahou.í

Strmý sklon (agresivní úhel) na náročnější prí áce, plochý úhel pro méně
náročnou práci.

Nastavení úhlu pracovního sklonu při různých typech podlahových kry-
tin umožňuje optimalizaci pracovních podmínek.

Obr. 3-B

3.3 Nastavení ví ýšky rukojetí

Po složení stroje nastavte ví ýšku vodicí rukojeti (ní ásady).

1.

2.

3.

Obr. 3-E

Šrouby tvaru T povolte.

Vodicí ní ásadu nastavte do požadované výšky.

Nezávisle na pracovním úhlu by rukojeti vodicí ní ásady měly být
vždy ve výši opasku použivatele.

Šrouby tvaru T opět utáhněte.

1.

2.

3.

Nastavovací koleí čko na podvozku povolte.

Stroj za vodicí ní ásadu potáhněte nahoru (při současném dote-
ku kol s podlahou), dokud nedosáhnete požadovaný úhel sklo-
nu..

Nastavovací koleí čko opět utáhněte.

Obr. 3-C

Obr. 3-D
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3 UVEDENÍ DO PROVOZUÍ NÁHRADNÍ DÍ ÍLY

3.4 Výběr čepele 6.1 Vyobrazení ní áhradních dílů

Základní deskaí

Upnutí čepele

Excentr

Správná velikost a poloha čepele, závislé od materiálu a druhu pod-
kladové vrstvy, ovlivňují pracovní í ví ýkon stroje.

Čím je práce náročnějě ší, by se na dosaí žení optimí álních výsledků měla 
používat meníí ší čepel.

Práci začněte s úzkou čepelí, na optimalizaci plochy strhí ávání pouí žijte
širší čepel.

S úzkými čepelemi se pracuje snadněji neě ž se širokými čepelemi. Úzké
čepele čistí podlahu obvykle lí épe.

Sešikmení bí řitu„nahoru“ je vhodné pro betonové podlahy.

Sešikmení bí řitu„dolů“ je vhodné na dřevěné nebo měkké podlahy.

3.5 Druhy čepelí / oblasti vyuí žití

Samořezací čepele tvaru U

Standardní čepele

Speciálně kalené čepele

Tlusté čepele

Velmi tlusté čepele

152 x 102 mm 1,6 mm 111 800 101 x x

223 x 76 mm 1,6 mm 111 800 106 x x

305 x 76mm 1,6 mm 111 700 101 x x

Rozměry Tloušťkaťť Objednací číslo COSMO II MASTER/STRATO RIDE-ON

145 x 102 mm 1,6 mm 111 800 104 x x x

152 x 127 mm 1,6 mm 111 700 102 x x x

254 x 76 mm 1,6 mm 111 700 103 x x

152 x 76 mm 1,6 mm 111 400 210 x x

203 x 76 mm 1,6 mm 111 400 220 x x x

254 x 76 mm 1,6 mm 111 800 103 x x x

304 x 76 mm 1,6 mm 111 400 240 x x x

152 x 76 mm 2,4 mm 111 400 310 x x x

203 x 76 mm 2,4 mm 111 400 320 x x x

254 x 76 mm 2,4 mm 111 700 104 x x x

304 x 76 mm 2,4 mm 111 400 340 x x x

355 x 76 mm 2,4 mm 111 400 350 x x x

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

Rohový ný ůž, zvýšený 200 x 75 mm 1,6 mm 111 400 480 x x x

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

Stabilní a trvanliví é čepele s 90° úhlem, speciálně
kalené. Na někké podlahy jako PVC, guma, kaučuk 
nebo linoleum.

Na odstraňování PVC, kobercí ů, linolea, zbytků
krytin a lepidel.

S velmi dlouhou životností dí íky speciálnímu ka-
lení. Dobře se ostří.

Na odstraňování PVC, kobercí ů, linolea, zbytků
krytin a lepidel.

Tlusté čepele, ale dostatečně flexibilní. Na od-
straňování PVC, kobercí ů, linolea, epoxidu, pod-
kladových vrstev, dlaždic, parket a mnoho dalších
krytin.

Na náročné odstraňování podlahoví ých krytin, s 
dlouhou životností ostí ří.

Na odstraňování PVC nebo jiní ých krytin, kde je
potřebný větší úhel, aby se nůž dostal pod kryti-
nu.

Na odstraňování velmi hrubých vrstev, kera-
mických dlaždic a parket.
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3 UVEDENÍ DO PROVOZUÍ5  ÚDRŽBA / OŠETŘOVÁNÍ / OPRAVYÍ

3.6 Výměna čepele

3.7 Ostření čepele

Tupá čepel výrazně snižuje výkon strhávačky. Čepel proto v případě po-
třeby pravidelně ostřete nebo nahraďte novou.ďď

Při demontáži a montáži čepele vždy používejte pracovní rukavice. Na í
zamezení úrazu o ostrý břit čepele používejteíí šroubovák s dlouhou stop-
kou.

1. Nářadí pí řed demontáží/montí áží noí že podložte vhodným kouskem
dřeva.

2. Pět šroubů se šestihrannou hlavou uvolněte a čepel vyměňte.

Šrouby není nutní é úplně vyšroubovat.

Dbejte na to, aby jste čepel podsunuli dostatečně hluboko, aby dobře dr-
žela.

Při ostření čepele používejte pracovníí í rukavice a ochranní é brýle.

Šrouby není nutní é 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.

Kotouč nepřikládejte na rohy nebo hranu čepele.

Sešikmení ostí ří čepele „nahoru“.
Sešikmení ostí ří čepele „dolů“. 
Ostření čepele pomocí pilní íku s jemným sekem.

2. Čepel můžete ze stroje také demontovat a podle výše popsaného po-
stupu naostřit ve svěráku.

Před uvedením do provozu:
Kontrola poškození ochranní ých zařízení a sí íťového kabelu.
Kontrola pevného připojení pí řipájecích prvků.
Kontrola čepele - tupou čepel vyměňte.

Po skončení prí áce:
Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky.
Čepel odstraňte.

Stroj a jeho části chraňte přerd vlhkostí, mrazem a dlouhodobí ým působením slunečního zárení.

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

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 částí a opravy (ví četně výměny síťového kabelu a motoru) smí proví á-
dět pouze autorizované servisní stí ředisko, resp. příslušně kvalifikovaný odborník.

Při použití prodluí žovacích kabelů nebo při výměně síťového kabelu se smí pouí žívat pouze námi předepsaný
typ PVC kabelu, typ H05VV-F podle DIN 57281 / VDE 0281. Zástrčky musí bí ýt z gumy nebo PVC a směr jednot-
livých žil kabelu musí odpoví ídat obsazení kolí íků zástrčky. Při výměně síťového kabelu se musí dodrí žovat 
bezpečnostní pokyny podle kapitoly 4.í

Opravy a výměnu elektrických částí stroje smí í proví ádět pouze kvalifikovaný odborník.

Opotřebené elektrické nářadí a stroje neodhazujte do komuní álního odpadu. V souladu s 
evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickí ém a elektronickém odpadu a v souladu s národ-
ními předpisy se opotřebené elektrické nářadí a stroje musí í ekologicky zlikvidovat a recyk-í
lovat jako separovaný odpad.

O možnostech likvidace se informujte u místních úřadů, sběrných místech nebo u vašeho 
specializovaného prodejce.
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4 POUŽÍVÍÍ ÁNÍ STROJEÍ4  POUŽÍVÍÍ ÁNÍ STROJEÍ

4.3 Odstraňování podkladoví ých vrstev4.1 Zapnutí strojeí

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

1.  Stroj pomocí dodí ávaného prodlužovacího kabelu připojte k síti.

2. Stroj zapněte.

4.2 Odstraňování podlahoví ých krytin

Dbejte na to, aby čepele byly vždy ostré. Pracovní prostí ředí udrí žujte čisté, bez stavební sutí ě, aby se zamezi-
lo zbytečnému opotřebení čepele. Při práci se strojem používejte chríí ániče sluchu a ochranné brýle!

4-A

Nikdy nepoužívejte čepele, které jsou širší neí ž dlaždice. Pokud se 
dlaždice nedají odstranit nebo stroj pí řeskakuje přes dlaždice, použijte 
menší čepel nebo pouze část čepele.

Dlaždice z PVC

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

Krytiny nejdřív naíí řežte a odstraňujte v pásech.

Naříznuté krytiny umožňují lepí ší vedení í stroje a prodluí žují životnost če-
pele.

Na měkké krytiny lze použít samonařezávací čepel.

Pásy nejlépe naříznete nařezávačem pásů JAMAS.

4-C

Keramické dlaždice se před odstraňováním musí nejdí řív rozbít kladivem. 
Rozbíjení í malí ých dlaždic nebo mozaiky není nutní é.

S odstraňováním začněte od dveří nebo od plochy bez dlaí ždic, aby čepel 
mohla vniknout pod dlaždice.

Plochy po odstranění dlaí ždic příležitostně vyčistěte, aby se udržel dobrý
kontakt čepele s podlahou. Používejte íí úzkou čepel a malou rychlost.

Čepel lze v hlavě odsadit do strany, aby se krytina dala snadno odstranit i u 
zdí nebo na jiní ých těžce přístupných místech.

Keramické dlaždice

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

Při lepených podlahách z tvrdého dřeva se na normální lepidí la používá 25 
cm čepel, při lepidlech z umělé pryskyřice se používíí á 15 cm čepel.

Na čisté odstraňování prefabrikovaní ých parketových vlysů nebo lam-
inátových parket se nejdřív musíí í podlaha rozí ře-zat na pásy.

Na podlahu před řezáním křídou vyznačte pásy v šířce čepele.

Rozřezání na pí ásy při uvolňování parket z masivní ího dřeva není nutní é,
protože parkety se budou vylamovat po malých částech.

Dřevěné nebo dřevu podobné podlahy

Při odstraňování pí řekližkových desek stroj veďte ve smďď ěru průběhu vláken dřeva a pracujte s čepelí se skloí -
nem ostří smí ěrem „dolů“.

Při parketových podlahách pracujte ve směru položení parket, ne napí říč nebo napříč směru průběhu vláken
dřeva.

U všech měkkýkk ch podlah doporučujeme přední protizí ávaží ze stroje odstranit.í

Beton

Při práci na betonových podlahách na docílení nejpelí ších výsledků doporučujeme normální polohu í čepele
se sklonem ostří „nahoru“, zejména při odstraňování lepidel. Pí ři sklonu ostří „dolů“ má čepel delší životnost.

Potěr / tmel

Čepel na dosažení rovnomí ěrného povrchu nastavte do polohy se sklonem ostří dolí ů. Čepel lze používat i se íí
sklonem ostří nahoru, pí řední protizí ávaží pí řitom ale doporučujeme odstranit.

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

4-E

4-F

4.4 Poruchy a jejich odstraňování

PORUCHA

Motor neběží

Hlučnost motoru

Vibrující hluí čnost

Stroj se těžce
ovládá

Pojistky
selhávají

ODSTRANĚNÍ

- Zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu a připojovacích
zástrček / zásuvek

- Zkontrolujte poškození nebo deformaci ochranní ého krytu

- Zkontrolujte nastavovací šrouby a ostatní šroubové spoje
na pevné utažení

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

- Zkontrolujte / vyměňte prodlužovací kabelí
- Zkontrolujte / vyzkoušejte jiný proudový okruh / zásuvku


