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Hluk a vibrace pro model KP0810 / ENG005-2

Elektrický hoblík

Hluk a vibrace
Typická efektivní hladina hluku pro akustický tlak þiní: 87 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 98 dB (A)
Odchylka: 3 dB (A)
Noste ochranu sluchu.
Typická efektivní hodnota zrychlení þiní maximálnČ 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN60745.

Pro model KP0810C / ENG003-2
Hluk a vibrace
Typický zvukový tlak þiní 84 dB (A).
Odchylka þiní 3 dB (A).
Podle pracovních podmínek mĤže zvukový tlak pĜekroþit 85 dB (A).
– Noste ochranu sluchu –
Typická efektivní hodnota zrychlení þiní maximálnČ 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN60745.

OdpovČdný výrobce

MAKITA CORPORATION
Anjo, Aichi Japan

Autorizovaný zástupce v EvropČ

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Návod k obsluze

ÚDRŽBA
POZOR
–

DĜíve než budete provádČt kontroly nebo údržbu na pĜístroji, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte
zástrþku ze zásuvky.

Broušení hoblovacích nožĤ
Jen u standardních nožĤ
Stále dbejte, aby byly nože ostré a tím mohlo být dosaženo optimálního výsledku. Brusným
pĜípravkem odstraĖte vrypy a jednu hranu jemnČ nabruste. (obr. 26)
NejdĜíve uvolnČte obČ kĜídlaté matice na upínacím pĜípravku a nože (A) a (B) nasaćte tak, aby se
dotýkaly stran (C) a (D). Pak kĜídlaté matice pevnČ utáhnČte. (obr. 27)
PĜed broušením ponoĜte brousek na 2 nebo 3 minuty do vody. PĜípravek držte tak, aby se oba
nože dotýkaly brousku. Tak budou nože souþasnČ nabroušeny ve stejném úhlu. (obr. 28)
VýmČna uhlíkových kartáþĤ (obr. 29)
V pravidelných intervalech demontujte a kontrolujte uhlíkové kartáþe.
V pĜípadČ opotĜebení až k mezní znaþce je vymČĖte. Uhlíkové kartáþe udržujte v þistotČ a zajistČte
jejich bezpeþné uložení v držácích.
Oba uhlíkové kartáþe by mČly být vymČnČny souþasnČ. Používejte jen identické uhlíkové kartáþe.
Šroubovákem odstraĖte zadní kryt. (obr. 30)
OpotĜebované uhlíkové kartáþe vyjmČte, vložte nové a zase pevnČ upevnČte zadní kryt. (obr. 31)
K zajištČní BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by mČly být opravy, údržba a nastavení
provádČny autorizovaným servisním stĜediskem firmy Makita, a pĜitom vždy použity náhradní díly
Makita.

PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR
–

Pro pĜístroj Makita popsaný v této pĜíruþce jsou doporuþeny následující pĜíslušenství
a náhradní díly. Používání jiného pĜíslušenství nebo náhradních dílĤ mĤže mít za následek
poranČní osob. PĜíslušenství a náhradní díly používejte jen k urþenému úþelu.

Informace týkající se tohoto pĜíslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním stĜedisku Makita.
–

Hoblovací nĤž z velmi výkonné rychloĜezné ocele

–

Hoblovací nĤž z karbid wolframu (pro delší životnost nože)

–

Otáþecí nĤž

–

Sada brusných pĜípravkĤ

–

Sada rĤznČ tlustých nožĤ

–

Sada upevĖovacích desek

–

Paralelní doraz (vodicí pravítko)

–

Brousek

–

Sada sáþkĤ na prach

–

Oblouková trubka

–

Nástrþkový klíþ

–

Sada pro vedení srážení hran

.
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PROVOZ
Hoblování (obr. 16)
NejdĜíve plošnČ nasaćte na obrobek pĜední hoblovací patku bez toho, že by hoblovací nože byly
v kontaktu. PĜístroj zapnČte a poþkejte, až nože dosáhnout plných otáþek. Pak pĜístroj pomalu
posouvejte dopĜedu. Na zaþátku vyvíjejte tlak na pĜední hoblovací patku a na konci hoblování na
zadní hoblovací patku. Hoblování si mĤžete usnadnit šikmým upnutím obrobku, takže budete moci
lehce hoblovat smČrem dolĤ.
Rychlost posuvu a hloubka Ĝezu urþují jakost povrchu.
Elektrický hoblík udržuje konstantní otáþky nože, které zaruþují, že dĜevČné piliny nezpĤsobí žádné
zablokování. Pro hrubý Ĝez mĤžete hloubku Ĝezu zmČnit, zatímco pro vysokou jakost povrchu byste
mČli hloubku Ĝezu snížit a pĜístroj pomalu posouvat dopĜedu.

Drážkování (obr. 17)
K realizaci stupĖovitČ zalomeného Ĝezu, viz obrázek, použijte paralelní doraz (vodicí pravítko).
Pomocí hloubkového vedení (pĜíslušenství) nastavte hloubku drážkování.
Na obrobku vyznaþte þáru Ĝezu. Do otvoru na pĜední stranČ pĜístroje vložte paralelní doraz. BĜit
nože vyrovnejte s þárou Ĝezu. (obr. 18)
Paralelní doraz umístČte na pĜístroj a upevnČte jej podložkou a šroubem s kĜídlovou hlavou (A).
KĜídlatý šroub (B) uvolnČte a paralelní doraz nastavte tak, aby doléhal k boþní hranČ obrobku. Poté
šroub s kĜídlovou hlavou (B) zase pevnČ utáhnČte. (obr. 19)
PĜi hoblování dbejte, aby paralelní doraz úzce doléhal k boþní hranČ obrobku. V opaþném pĜípadČ
bude výsledek vašeho hoblování nestejnomČrný.
POZOR
–

Pro spojení na drážku nastavte bĜit nože tak, aby lehce vyþníval (0,2–0,4 mm).

(obr. 20)
Paralelní doraz mĤžete prodloužit dĜevČnou lištou. K upevnČní této dĜevČné lišty popĜ.
prodlužovacího vedení (k dostání zvlášĢ) slouží otvory v paralelním dorazu. (obr. 21)

Srážení hran (obr. 22)
Ke srážení hrany, viz obrázek, vyrovnejte jednu ze tĜí V drážek v pĜední patce k hranČ obrobku
a zaþnČte hoblovat. (obr. 23)
Použitím vedení ke srážení hran (k dostání zvlášĢ) se zvýší stabilita pĜístroje pĜi drážkování.
(obr. 24)
K umístČní vedení ke srážení hran odstraĖte dva šrouby na obou stranách vpĜedu na pĜístroji
a hloubku Ĝezu nastavte na 4 mm. Poté vedení nasaćte na pĜední patku pĜístroje, upevnČte jej
šrouby, viz obrázek.
U vysokého stupnČ srážení hran umístČte hranu vedení ke srážení hran tak, aby se dotýkala
obrobku, a provećte mnoho zábČrĤ hoblíkem (viz obrázek). (obr. 25)
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Oblouková trubka (volitelné pĜíslušenství) (obr. 15)
Pomocí obloukové trubky mĤžete zmČnit smČr výhozu pilin a tím docílit vČtší þistoty pĜi práci.
Obloukovou trubku (volitelné pĜíslušenství) pĜipojíte k pĜístroji jednoduchým nasunutím. PĜi
odstraĖování ji pouze vytáhnete.

4
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(obr. 9)
7. NĤž délkovČ nastavte manuálnČ tak, aby bĜity nože volnČ ležely a byly stejnČ vzdálené od
skĜínČ na jedné stranČ a kovových svorek na druhé stranČ.
8. UtáhnČte (pĜiloženým nástrþkovým klíþem) tĜi šestihranné pĜírubové šrouby a otoþte hoblovací
hĜídel, abyste mohli zkontrolovat vzdálenosti mezi bĜity nože a tČlesem pĜístroje.
9. JeštČ jednou zkontrolujte, zda jsou tĜi šestihranné pĜírubové šrouby pevnČ utaženy.
10. Kroky 1 – 9 zopakujte pro další nože.

Správné nastavení hoblovacího nože
Pokud nĤž správnČ a pevnČ nesedí, je vaše hoblovaná plocha po opracování drsná a nerovná.
NĤž musíte namontovat tak, aby Ĝezná hrana probíhala absolutnČ stejnČ, tedy paralelnČ k ploše
zadní patky.
NásledovnČ je uvedeno nČkolik pĜíkladĤ pro správná a špatná nastavení.
Levá strana
(A) PĜední patka (pohyblivá patice)
(A) Zadní patka (nepohyblivá patice)
Správné nastavení
ZáĜezy v povrchu
Drážky na zaþátku
Drážky na konci
Pravá strana
Na tomto boþním náhledu ovšem není vidČt, že by bĜity nože probíhaly paralelnČ s plochou zadní
patky.
PĜíþina: BĜity jednoho nebo obou nožĤ nevedou paralelnČ s vedením zadní patky.
PĜíþina: BĜity jednoho nebo obou nožĤ nestojí dostateþnČ daleko nad vedením zadní patky.
PĜíþina: BĜity jednoho nebo obou nožĤ stojí pĜíliš daleko nad vedením zadní patky.

ZmČna smČru výhozu pilin (obr. 10)
SmČr výhozu pilin mĤže být zmČnČn doprava nebo doleva. Chcete-li zmČnit smČr, vytáhnČte doraz,
zatímco jím budete lehce otáþet smČrem zpČt, a vložte jej do jednoho ze dvou otvorĤ na protilehlé
stranČ výhozu pilin, a sice tak, aby odstupĖovaná oblast sedČla na nákružku. (obr. 11)

Vak na prach (pĜíslušenství) (obr. 12)
Vak na prach pĜipojte k otvoru na výhozu pilin.
Otvor pro výhoz pilin se zúží. PĜi pĜipojování zatlaþte vak na prach do otvoru pro výhoz pilin až na
doraz, aby se bČhem používání neuvolnil.
Je-li vak na prach z poloviny plný, sejmČte ho z pĜístroje a vytáhnČte uzávČr. Obsah vaku na prach
vysypte a lehce jej vyklepejte, aby se uvolnily i ty þástice, které ulpČly na vnitĜní stranČ a mohly by
bránit dalšímu sbČru. (obr. 13)
UPOZORNċNÍ
–

Pokud k vašemu pĜístroji pĜipojíte odsavaþ prachu Makita mĤžete pracovat ještČ efektivnČji
a þistČji.

PĜipojení odsavaþe prachu (obr. 14)
K docílení vČtší þistoty pĜi hoblování pĜipojte k vašemu pĜístroji odsavaþ prachu Makita. Poté
k otvoru pro výhoz pilin pĜipojte hadici odsávaþe prachu, viz obrázek.
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Symboly

MONTÁŽ

Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. PĜed použitím stroje si bućte jisti, že
rozumíte jejich významu.

POZOR
–

PĜeþtČte si pĜedložený návod k obsluze.

Montáž nebo demontáž hoblovacích nožĤ

DVOJITÁ OCHRANNÁ IZOLACE

POZOR

Jen pro zemČ EU
Elektrické pĜístroje nevyhazujte do domovního odpadu! Podle evropské smČrnice 2002/96/ES
o likvidaci elektrických a elektronických pĜístrojĤ a konverze do národního práva musí být
opotĜebované elektrické pĜístroje shromažćovány oddČlenČ a zavezeny k opČtovnému zhodnocení.

–

PĜi montáži nožĤ na pĜístroj pevnČ utáhnČte þepy k upevnČní nožĤ. VolnČ namontovaný
upevĖovací þep mĤže být nebezpeþný. Vždy zkontrolujte, zda þepy pevnČ doléhají.

–

S noži zacházejte velmi opatrnČ. PĜi demontáži nebo montáži nožĤ chraĖte své prsty popĜ.
ruce rukavicemi nebo hadry.

–

K montáži nebo demontáži nožĤ používejte jen klíþ na šrouby Makita. V opaþném pĜípadČ se
mĤže stát, že budou upevĖovací þepy utaženy pĜíliš nebo málo. Mohlo by dojít k poranČní.

VysvČtlivky k obrázkĤm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tlaþítko
Ukazatel
Aretaþní tlaþítko / oblok. tlaþítko
Vypínaþ
NĤž
Zadní patka
Patice
Nástrþkový klíþ
Svorník
Hoblovací hĜídel
PĜítlaþná deska
Vymezovací deska
VnitĜní hrana mČĜicí desky
OstĜí nože
Šrouby
Ozub
Zadní strana mČĜicí patky
MČĜicí deska
MČĜicí patka
Šroub s plochou hlavou

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Polohovací pĜípravky pro hoblovací nĤž
Ozub vymezovací desky
UpevĖovací deska
VnitĜní bok mČĜicí desky
Zadní strana mČĜicí patky
Oboustranný nĤž
Drážka
UpevĖovací deska
Šestihranný pĜírubový šroub
Doraz
Otvor pro výhoz pilin
OdstupĖovaná oblast
Nákružek
Vak na prach
UzávČr
Odsavaþ prachu
Oblouková trubka
Zaþátek
Konec
ýára Ĝezu

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Hloubkové vedení
Šroub (A)
Šroub (B)
Paralelní doraz
Drážka V (stĜed. stupeĖ srážení hran)
Drážka V (nízký stupeĖ srážení hran)
Drážka V (vysoký stupeĖ srážení hran)
Vedení srážení hran
Okraj vedení srážení hran
Brusný pĜípravek
KĜídlatá matice
NĤž (A)
NĤž (B)
NĤž (D)
NĤž (C)
Znaþka opotĜebení
Šroubovák
Zadní kryt
Uhlíkové kartáþe

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
ŠíĜka hoblování
Hloubka hoblování
Hloubka drážky
Rychlost naprázdno (min-1)
Celková délka
Hmotnost netto
TĜída bezpeþnosti

KP0810

PĜístroje se standardními hoblovacími noži (obr. 4 - 6)
K demontáži nožĤ na hĜídeli hoblíku uvolnČte upevĖovací þepy nástrþkovým klíþem. PĜítlaþná
deska se uvolní souþasnČ s noži.
PĜed montáží nožĤ nejdĜíve vyþistČte hoblovací hĜídel a nože od ulpČlých pilin a ostatního cizího
materiálu. Používejte nože s identickými rozmČry a hmotnostmi, protože jinak dojde u hoblovací
hĜídele ke kmitání/vibracím, které mají za následek špatný výkon pĜi hoblování a v neposlední ĜadČ
výpadek pĜístroje.
NĤž napolohujte na mČĜicí patku tak, aby hrana nože lícovala s vnitĜní hranou mČĜicí desky.
Napolohujte vymezovací desku na noži a pak jednoduše pĜitlaþte ozub vymezovací desky tČsnČ
k zadní stranČ mČĜicí patky a utáhnČte oba šrouby na vymezovací desce. Nyní zasuĖte ozub
vymezovací desky do drážky hoblovací hĜídele a poté na to namontujte pĜítlaþnou desku.
Všechny upevĖovací þepy stejnomČrnČ a stĜídavČ utahujte nástrþkovým klíþem.

PĜístroje s oboustranným nožem
1.

OdstraĖte stávající nĤž. Pokud jste pĜístroj používali, peþlivČ oþistČte povrchy hoblovací
hĜídele rovnČž i pĜítlaþnou desku. K demontáži nožĤ na hoblovací hĜídeli uvolnČte tĜi
upevĖovací þepy nástrþkovým klíþem. PĜítlaþná deska se uvolní souþasnČ s noži. (obr. 7)

2.

K montáži nožĤ musíte vymezovací desku se šrouby s plochou hlavou volnČ upevnit na
upevĖovací desku a oboustranný nĤž nasadit na mČĜicí patku tak, aby Ĝezná hrana nože
lícovala s vnitĜním þelem mČĜicí desky. (obr. 8)

3.

Vymezovací/upevĖovací desku nasaćte na mČĜicí patku tak, aby polohovací pĜípravky pro
hoblovací nĤž dosedaly na upevĖovací desku v drážce oboustranného nože, a pak zatlaþte
ozub vymezovací desky tak, aby lícoval se zadní stranou mČĜicí patky, a utáhnČte šrouby
s plochou hlavou.

4.

NĤž musí bezpodmíneþnČ lícovat s vnitĜním þelem mČĜicí desky. KromČ toho je dĤležité, aby
polohovací pĜípravky pro hoblovací nĤž sedČli v drážce nože a ozub vymezovací desky lícoval
se zadní stranou mČĜicí patky. K zajištČní stejnomČrného Ĝezu tyto polohy pozornČ
zkontrolujte.

KP0810C
82 mm
4 mm
25 mm

16 000

12 000
290 mm

3,2 kg

3,3 kg
/II

Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené
mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.

Úþel použití
Tento pĜístroj byl vyvinut k hoblování dĜeva.

Napájecí zdroj
PĜístroj mĤže být pĜipojen jen k proudovým zdrojĤm s napČtím uvedeným na typovém štítku
a jednofázovému stĜídavému proudu. Na základČ dvojité izolace podle evropské smČrnice mĤže
být pĜístroj také provozován se zásuvkami bez uzemĖovacího vodiþe.
6

DĜíve než budete provádČt nČjaké práce na pĜístroji, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte zástrþku ze
zásuvky.

5.

Ozub vymezovací desky zasuĖte do drážky hoblovací hĜídele.

6.

PĜítlaþnou desku nasaćte na vymezovací/upevĖovací desku a tĜi šestihranné pĜírubové šrouby
utáhnČte tak, aby mezi hoblovací hĜídelí a upevĖovací deskou vznikl takový odstup, aby mohl
být oboustranný nĤž napolohován do správné polohy. Polohovacími pĜípravky pro hoblovací
nĤž napolohujte nĤž na upevĖovací desku.
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POPIS FUNKCE

OBECNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA

POZOR

VAROVÁNÍ!

–

DĜíve než budete provádČt nastavení nebo kontrolu funkce pĜístroje, pĜístroj vypnČte
a vytáhnČte zástrþku ze zásuvky.

Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 1)
Hloubku Ĝezu mĤžete jednoduše nastavit otoþením regulátoru na pĜední stranČ pĜístroje, dokud
nebude ukazatel stát na požadované hloubce Ĝezu.

Ovládání spínaþe (obr. 2)
POZOR
–

PĜed zasunutím síĢové zástrþky pĜístroje se pĜesvČdþte, zda lze s vypínaþem dobĜe
manipulovat a zda se po uvolnČní vrátí do polohy „OFF (VYP.)“.

PĜístroje s aretaþním tlaþítkem
Ke spuštČní pĜístroje jednoduše stisknČte vypínaþ. K vypnutí pĜístroje jednoduše uvolnČte vypínaþ.
K trvalému provozu stisknČte vypínaþ, a poté ze strany vtlaþte aretaþní tlaþítko .
K uvolnČní aretace musíte vypínaþ stisknout až na doraz a poté jej uvolnit.
PĜístroje s odblokovacím tlaþítkem
Abyste náhodou nezatáhli za spoušĢ, nachází se na pĜístroji odblokovací tlaþítko.
Ke spuštČní pĜístroje nejdĜíve ze strany zatlaþte odblokovací tlaþítko smČrem dolĤ a pak stisknČte
vypínaþ. K vypnutí pĜístroje jednoduše uvolnČte vypínaþ.

Elektronická funkce jen pro model KP0810C
PĜístroj má elektronické funkce a díky následujícím vlastnostem jej lze jednoduše obsluhovat.

Regulace konstantních otáþek
Elektronická regulace otáþek má za následek konstantní otáþky. Tím je i pĜi pĜetížení dosaženo
þisté plochy Ĝezu.

Pozvolné spouštČní
Díky funkci pozvolného spouštČní jsou pĜi spouštČní minimalizovány otĜesy, takže se pĜístroj
pozvolna rozbíhá.

Patice (obr. 3)
Pokud po hoblování zvednete zadní stranu pĜístroje, posune se patice pod plochu zadní patky.
Tímto zpĤsobem je zabránČno poškození nožĤ pĜístroje.

PĜeþtČte si všechny pokyny. Nebudete-li se Ĝídit všemi dole uvedenými pokyny, hrozí nebezpeþí
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo riziko tČžkých poranČní. Výraz „elektronáĜadí“ ve všech
níže uvedených výstražných pokynech se týká vašeho elektrického pĜístroje provozovaného na síti
(s kabelem) nebo vašeho elektrického pĜístroje provozovaného s akumulátorem popĜ. baterií (bez
kabelu).
TYTO POKYNY PEýLIVċ USCHOVEJTE.

Bezpeþnost na pracovišti
1. Dbejte na þisté a dobĜe osvČtlené pracovištČ. V neuklizených a tmavých prostorách mĤže
rychle dojít k nehodám.
2. Elektrické pĜístroje nepoužívejte ve výbušném prostĜedí, jako napĜ. v blízkosti hoĜlavých
kapalin, plynĤ nebo prachu. U elektrických pĜístrojĤ vznikají jiskry, které mohou zpĤsobit
vznícení prachu a výparĤ.
3. Pracujete-li s elektrickým pĜístrojem, pak dČti a diváky udržujte v bezpeþné vzdálenosti.
Vychýlení mĤže vést ke ztrátČ kontroly nad pĜístrojem.

Elektrická bezpeþnost
4. Zástrþka elektrického pĜístroje musí jít zasunout do zásuvky. Zástrþku nikdy nemČĖte.
U uzemnČných elektrických pĜístrojĤ nepoužívejte adaptéry. Originální zástrþky a vhodné
zásuvky snižují riziko úrazu elektrických proudem.
5. ZabraĖte kontaktu tČla s uzemnČnými povrchy, napĜ. s trubkami, chladiþi, topnými a chladicími
elementy. Je-li vaše tČlo uzemnČné, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Elektrický pĜístroj nesmí být vystaven dešti ani vlhkosti. Pokud se do elektrického pĜístroje
dostane voda, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
7. S proudovým kabelem zacházejte dle pĜedpisĤ. Kabel nikdy nepoužívejte k pĜenášení
elektrického pĜístroje, pĜitahování nebo vytahování zástrþky. Kabel chraĖte pĜed teplem,
olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrických proudem.
8. Pracujete-li s elektrickým pĜístrojem v terénu, použijte vhodný prodlužovací kabel. Použití
prodlužovacího kabelu vhodného do terénu minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpeþnost
9. Bućte stále ostražití, dávejte pozor na to, co dČláte, a pokud pracujete s elektrickým
pĜístrojem, používejte zdravý rozum. S elektrickými pĜístroji nepracujte, jste-li unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo lékĤ. Moment nepozornosti mĤže pĜi zacházení s elektrickými
pĜístroji vést k tČžkým poranČním.
10. Používejte osobní ochrannou výstroj. Vždy noste ochranné brýle. Okolnostem pĜizpĤsobená
osobní ochranná výstroj, jako napĜ. protiprachová maska, neklouzavá bezpeþnostní obuv,
helma a ochrana sluchu, snižuje riziko poranČní osob.
11. ZabraĖte neúmyslnému spuštČní pĜístroje. DĜíve než zasunete zástrþku do zásuvky,
pĜesvČdþte se, zda je pĜístroj vypnutý. PĜenášení elektrického pĜístroje s prstem na pĜepínaþi
a zastrþení zástrþky pĜi zapnutém pĜístroji mĤže mít za následek poranČní a nehody.
12. DĜíve než elektrický pĜístroj zapnete, odstraĖte všechny seĜizovací a ostatní klíþe. Klíþ
ponechaný na rotujících dílech elektrického pĜístroje mĤže pĜivodit poranČní.
13. NepĜedklánČjte se pĜíliš daleko. Vždy dbejte, abyste stáli jistČ a udržovali rovnováhu. Což
umožní lepší kontrolu elektrického pĜístroje v pĜípadČ nepĜedvídané situace.
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14. Noste vhodný odČv. Nenoste volné odČvy nebo šperky. Vlasy, odČv a rukavice mČjte mimo
dosah pohyblivých dílĤ. Široký odČv, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými
díly.
15. Máte-li k dispozici pĜístroje k odsávání nebo shromažćování prachu, tak je pĜipojte a ĜádnČ
používejte. Používání tČchto pĜístrojĤ snižuje nebezpeþí vznikající pĜi vývinu prachu.

Používání a ošetĜování elektrických pĜístrojĤ
16. NepĜetČžujte elektrický pĜístroj. Pro pĜíslušnou práci použijte vhodný elektrický pĜístroj.
Správný nástroj splní svĤj úþel nejlépe a nejbezpeþnČji, je-li používán v rozsahu výkonu, pro
který byl vyroben.
17. Nepoužívejte elektrické pĜístroje, které nelze zapnout a vypnout spínaþem. Každý elektrický
pĜístroj, jehož spínaþ nefunguje, pĜedstavuje urþité nebezpeþí a musí být opraven.
18. DĜíve než budete na elektrickém pĜístroji provádČt nastavení, pĜed výmČnou pĜíslušenství
nebo uložením nástroje, vytáhnČte zástrþku ze zásuvky event. akumulátor z pĜístroje. Tato
preventivní bezpeþnostní opatĜení snižují riziko neúmyslného spuštČní.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEýNOSTNÍ
NENECHTE se vlastní pohodlností nebo zbČhlostí (získanou z neustálého používání) pĜi
zacházení s pĜístrojem svést k tomu, abyste pĜestali dodržovat bezpeþnostní pravidla pro hoblík.
Je-li tento pĜístroj používán nedbale a nepoĜádnČ, mĤže dojít k tČžkým poranČním.
1. Než pĜístroj odložíte, poþkejte, až si Ĝezací zaĜízení úplnČ zastaví. Vyþnívající Ĝezací zaĜízení
se mĤže v povrchu zpĜíþit a tak mĤže dojít ke ztrátČ nadvlády nad pĜístrojem a k tČžkým
poranČním.
2. K upevnČní obrobku na stabilní podklad používejte svČrky nebo jiné vhodné nástroje. Budete-li
obrobek držet rukou nebo jej tlaþit proti tČlu, mĤžete ztratit stabilitu a kontrolu nad pĜístrojem.
3. UtČrky, hadry, lana, šĖĤry atd. nenechávejte ležet v pracovní oblasti.
4. Pozor, abyste neĜezali hĜebíky. Obrobek prohlédnČte, zda tam nejsou hĜebíky, a popĜípadČ je
pĜed zahájením práce odstraĖte.
5. Používejte výhradnČ jen ostré nože. S noži zacházejte velmi opatrnČ.
6. Dbejte, aby byly þepy k upevnČní nožĤ pĜed použitím pevnČ utažené.

19. Elektrické pĜístroje, které nepoužíváte, skladujte mimo dosah dČtí a nedovolte je používat
nikomu, kdo není seznámen s provozem elektrického pĜístroje. Elektrické pĜístroje v rukou
nezkušených uživatelĤ jsou nebezpeþné.

7. PĜístroj pevnČ držte obČma rukama.

20. OšetĜování elektrických pĜístrojĤ. Je tĜeba kontrolovat uvolnČní spojek, pevné pohyblivé díly,
defekty a všechny ostatní podmínky, které by mohly negativnČ ovlivnit funkci pĜístroje. PĜed
použitím elektrického pĜístroje nechte závadu opravit. Mnoho nehod bylo zpĤsobeno špatnČ
provádČnou údržbou elektrických pĜístrojĤ.

9. PĜed nasazením na zpracovávaný obrobek nechte pĜístroj po nČjakou dobu bČžet bez
zatížení. Pozor na vibrace a rázy; oboje je pĜíznakem špatnČ vyváženého nože nebo to mĤže
poukazovat na neodbornou montáž.

21. ěezné nástroje udržujte v þistotČ a ostré. ěádnČ udržované Ĝezné nástroje s ostrými Ĝeznými
hranami se tak rychle nezaklesnou a lze s nimi snáze manipulovat.
22. Elektrický pĜístroj, pĜíslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s tČmito pokyny
a zpĤsobem pĜimČĜeným pro úþel použití nástroje, pĜitom dodržujte pracovní podmínky a plnČ
se vČnujte provádČné práci. Používání elektrického pĜístroje na práce, pro které nebyl
koncipován, mĤže zavinit nebezpeþné situace.

SERVIS

8. Ruce mČjte mimo dosah pohyblivých þástí.

10. PĜed zapnutím pĜístroje se pĜesvČdþte, zda se nĤž nedotýká obrobku.
11. S prací vyþkejte, dokud nĤž nedosáhne plných otáþek.
12. PĜed provádČním nastavení pĜístroj vypnČte a poþkejte, až se nože úplnČ zastaví.
13. Nikdy nestrkejte prsty do drážky výhozu pilin. PĜi obrábČní vlhkého dĜeva se mĤže drážka
ucpat. Drážku vyþistČte od pilin tyþkou.
14. PĜístroj nenechávejte bČžet bez dozoru. PĜístroj mĤžete používat jen tehdy, pokud jej pevnČ
držíte.

23. Elektrický pĜístroj smí opravovat výhradnČ jen kvalifikovaný personál za použití originálních
náhradních dílĤ. Tak zĤstane zachována provozní bezpeþnost elektrického pĜístroje.

15. Hoblovací nože nebo upínací desky nožĤ vždy vymČĖujte párovČ, aby bylo zabránČno
nevyvážení nožové hĜídele. Nevyvážení vyvolává vibrace a zkracuje životnost pĜístroje.

24. Dodržujte pokyny týkající se maziv a výmČnného pĜíslušenství.

16. Používejte jen ty nože, které jsou uvedeny v tomto návodu.

25. Rukojeti musí být stále suché, bez oleje a tuku.

17.PĜi práci stále používejte protiprachovou masku popĜ. dýchací pĜístroj, který je vhodný pro
pĜíslušný materiál.
TYTO POKYNY PEýLIVċ USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ
ZNEUŽITÍ nebo nedodržování bezpeþnostních pokynĤ obsažených v této pĜíruþce mĤže pĜivodit
vážná poranČní osob.
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