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Překlad originálního návodu

TYTO POKYNY
Tento dokument obsahuje bezpečnostní pokyny a služby a informace o záruce.
Dokument s dokladem o koupi by měly být skladovány na suchém místě.

Před zahájením práce se strojem si pečlivě
přečtěte tyto pokyny. Uschovejte.

Vysvětlení symbol
Na štítku, elektrické nářadí a tato příručka jsou, mimo jiné, tyto symboly a informace. Před
použitím nářadí, odkazovat se na jejich významu.
Bezpečný provoz tohoto zařízení je možné pouze v případě, že pokyny jsou
dodržovány a bezpečnost. Před prvním použitím důkladně obeznámen s počítači
a přečtěte si návod k použití pečlivě uchovávejte návod, aby ji používat později.
Rukavice jsou povinné.

Ochrana dýchacích cest je povinná.

Sluchu a ochranu očí je povinná.

Nepoužívejte přístroj, zatímco nosí volné oblečení.

Nedotýkejte se rotujícího diamantový kotouč.

Při provozu zařízení neodstraňujte bezpečnostní zařízení a výstražné štítky.

Nepokoušejte se čistit, mazat a opravit ty části, které jsou v pohybu.

Opatrnost by měla být přijata, a ve střehu a vědomi obecné nebezpečí. To je
varovným signálem, mimo jiné i ve spojení s jinými symboly a upozornění.
Poškození přístroje může být způsobeno tím, nedodržování návodu.
Nebezpečí pádu z prvků obrobku.

Nebezpečí, napětí!

Nebezpečí v důsledku laserového paprsku! Nevystavujte oči přímému laserový
paprsek.

Je-li napájecí kabel poškozen nebo řezané, nedotýkejte se jí, ale ihned
vytáhněte zástrčku. Nepoužívejte přístroj, je-li napájecí kabel poškozen. Přístroj
nemůže být mokré a nemůže být použit v místnosti s vysokou vlhkostí
Před provedením jakýchkoliv úprav, jako je doprava, instalace, konverzace,
čištění a údržbu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Nevyhazujte tento přístroj spolu s domovním odpadem.

Aplikací označení CE výrobce potvrzuje, že výrobek vyhovuje všem platným
evropským směrnicím

Toto zařízení je v souladu s třídou ochrany II. To znamená, že elektrický přístroj
je vybaven zesílenou dvojitou izolací.

přihláška
Vhodné využití zařízení zahrnuje:
- řezání stěny pomocí diamantových řezacích kotoučů.
- Nepoužívejte zařízení pro řezání následující materiály: Umělá hmota, kov, sklo, a škodlivé
látky.
Nepoužívejte nástroj:
- Broušení pomocí stranu diamantové nože stránky.
- jiné než kotouče diamantovými kotouči. Při provozu stroje, postupujte podle pokynů
výrobce.
Postupujte podle pokynů pro zajištění bezpečné instalace a používání nástrojů. Tento
nástroj je určen pouze pro domácí použití. Je zakázáno používat stroj pro jiné aplikace.

Technické informace
Poznámka:
Zadaná hodnota vibrací byla měřena podle EN 60745-1 a EN 60745-2-22
Poznámka: Uvedená hodnota emisí vibrací byla měřena za použití standardních
zkušebních postupů a lze ji použít k porovnání elektrického nářadí k sobě.
Navíc je dostatečné k odhadům zatížení pro uživatele, ke kterému může dojít v důsledku
vibrací v předstihu.
Varování! Správná hodnota pro vytváření vibrací může být odlišná od
předepsané v návodu. Záleží na tom, jak zařízení používat
Přijmout opatření proti vibracím. Sledovat všechny postupy při práci, a to včetně doby, kdy
je stroj provozován bez zatížení nebo při zatížení.
Vhodné jsou také preventivní péče a pravidelná údržba elektrického nářadí a hlav nástrojů,
pravidelné přestávky v práci a dobré organizaci práce.

specifikace
Obecné informace
typ
jmenovité napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý výkon
třída ochrany
Otáčky naprázdno n0

Z1R-BR01-150AJ-1700
230-240V ~
50Hz
3100W
II
4000min-1
laser

třída

2

Délka nosníku
výkon
Úhel vyzařování

650nm
<= 1 mW
<1.5mard
řezný kotouč

Maximální průměr
Maximální hloubka řezání
Šířka otvoru
tloušťka

150mm
40mm
6mm
2,4mm
hlučnost

Hladina akustického tlaku LpA
Hladina výkonu LWA
nejistota K

101,9 dB (A)
112,9 dB (A)
3 dB (A)
hladina vibrací

Řezání betonu l ah
nejistota K

9564 m / s2
1,5 m / s2

Všeobecné bezpečnostní pokyny
POZOR!
Nedodržení všech pokynů obsažených níže může způsobit úraz elektrickým proudem,
požár a / nebo těžká poranění. Termín „elektrické zařízení“ obsažené v upozornění v
tomto dokumentu označuje elektrického zařízení připojeného k zdroje elektrické energie s
použitím napájecí kabel nebo napájení elektrické baterie (bezdrátové).

1. práce
a) Pracovní prostor udržujte v čistotě, uklizené a dobře osvětlené. Kontaminované a tmavé
oblasti mohou způsobit nehodu.
b) Nepoužívat elektrická zařízení v potenciálně výbušném prostředí, v přítomnosti
hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické spotřebiče vyrábět elektrické jiskry, které
mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
c) Udržujte dětí a dalších osob na pracovišti. Udržovat, aby děti a ostatní tě rušit, protože to
může vést k nebezpečí pro obsluhu přístroje.
2. Bezpečnost v oblasti elektřiny
a) Připojte zařízení musí odpovídat zásuvce. V Nikdy neupravujte zástrčku. Použitím
originálních dodávací prostředek (zástrčky, zásuvky) poskytují vyšší úroveň zabezpečení
než kterákoliv modifikovaných prvků.
b) Nedotýkejte se uzemněných částí, jako jsou například potrubí, topení, sporáků a
chladniček. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, pokud vaše tělo je
uzemněn.

c) Nepoužívejte napájecí kabel k nošení, přesunout nebo odpojit ze zásuvky zařízení.
Šňůra nesmí být v blízkosti zdrojů tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené
nebo prodloužené silové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem
d) Při použití zařízení mimo pomocí rozšíření určené pro venkovní použití. Použití
nekompatibilního kabelu při práci venku může dojít k úrazu elektrickým proudem.
3. Osobní bezpečnost
a) Buďte pozorní soustředit na svou práci. Postupujte rozumně. Nepoužívejte stroj, pokud
jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných drog. Každý okamžik nepozornosti
může být příčinou vážné nehody.
b) Používejte ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Použití vhodných osobních
ochranných prostředků pro daný typ zařízení a práci (např. Respirátor, neklouzavé
oblečení, bezpečnostní přilby nebo chrániče sluchu) snižuje riziko zranění.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapojením jednotky do elektrické zásuvky, ujistěte
se, že zapnutí je přístroj vypnutý. Popadl přístroj v bezprostřední blízkosti hlavního
vypínače během pohybu může vést ke stisknutí vypínače a vážnou nehodu.
d) Před uvedením do provozu odstraňte všechny regulační klíče. Klíč nebo jakýkoli jiný
nástroj vlevo na pohyblivých částí stroje, může způsobit nehodu.
e) udržovat stabilní držení těla. Udržovat stabilní postoj, neztratit rovnováhu v pracovní
poloze.
f) Používejte vhodný ochranný oděv. Vždy používejte ochranu sluchu.
Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by mohly být zachyceny
rotující části. V případě, že provozovatel má dlouhé vlasy, nosí speciální ochranný štít.
g) Je-li stroj vybaven odsávacím zařízením nebo sběru, být jisti, že jsou dobře a bezpečně
připojen k zařízení. Použití těchto zařízení může snížit rizika spojená s emisí prachu.

4. Správná manipulace a provoz elektrických
a) Nepřetěžujte stroj. Používejte pouze správné vybavení pro tuto práci. Použití vhodného
zařízení pro daný druh práce bude bezpečnější a praktičtější.
b) Nepoužívejte přístroj v případě, že přepínač nefunguje nebo je poškozen. Používání
zařízení s vadným spínačem je nebezpečné.
c) Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo před uložením zařízení
vždy odpojte přístroj ze zásuvky. Takové opatření se vyhnout neúmyslnému aktivační
zařízení

d) Přístroj by měl být uchovávány mimo dosah dětí. Také byste měli přijmout veškerá
nezbytná opatření, aby jakékoli jiné osobě, která není povolen přístup k zařízení a
nepoužíval jej bez patřičné znalosti a zkušenosti. Přístroj v rukou nezkušených lidí může
být velmi nebezpečné.
e) provádění pravidelné údržby zařízení. Zkontrolujte, zda zařízení pro poškození,
bezproblémový provoz rotačních prvků v zařízení, a další. V případě poškození, musí být
přístroj předložen k opravě. Používání zařízení s poškozených částí může být velmi
nebezpečné.
f) řezné nástroje musí být ostré a čisté. Péče o řezných prvků přináší výkonnost a kvalitu
léčení
5. Údržba
a) Zařízení může být obsluhován kvalifikovaným servisním technikem. Při opravě nebo
výměně používejte originální náhradní díly. V důsledku toho jsme zaručují bezpečný
provoz.

Bezpečnostní pokyny pro střih
Bezpečnostní pokyny abrazivní řezací stroje.
A) Ochranný kryt musí být správně namontovány a upravena tak, aby byla zajištěna
maximální bezpečnost. Pozorovatelé by měli udržovat bezpečnou vzdálenost od rotujícího
brusného kotouče. Ochranný kryt je určen k ochraně uživatele proti fragmentů z létání z
obrobku a nechtěnému kontaktu s brusným kotoučem.
B) Použití pouze zesílené nebo diamantové řezací kotouče tohoto elektrického zařízení.
Posouzení vhodnosti doplňků pro elektrická zařízení tento pouze na základě toho, zda se
nevejdou do zařízení, či nikoli nezaručuje bezpečný provoz zařízení.
C) Maximální počet otáček připojené příslušenství, musí být alespoň tak vysoká, jako je
nejvyšší rychlost elektrického zařízení. Přídavná zařízení nebo příslušenství, které rotují
rychleji, než je přípustné, může prasknout a ulomit během provozu.
D) Použití brusných kotoučů pouze pro účely, pro které byly vytvořeny. Například, ne brousit
pomocí bočního povrchu čepele. Tyto pilové listy se používají k řezání materiálu pomocí
okraje disku. Boční síla působící na brusné kotouče může způsobit jejich prasknutí.
E) vždy pouze nepoškozené upínací objímky vhodné velikosti a tvaru pro použitou čepel.
Vhodné příruby podporovat ostří a snižuje riziko prasknutí.
F) Nepoužívejte opotřebené kotouče z větších elektrických nástrojů řezání, protože stále
více nástroje nejsou navrženy pro práci při vysoké rychlosti a v takové situaci může dojít k
poškození zařízení a menší čepel.

G), vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v souladu se specifikacemi elektrického
spotřebiče. Nevhodně zvolené doplňky nemohou být náležitě kontrolována.
H) Řezání a příruba musí být pečlivě přizpůsobeny na hřídel brusného elektrického
zařízení. Příslušenství, které se nevejdou, otáčet nepravidelně, vibruje silně a může vést ke
ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.
I) Nepoužívejte poškozené pilové kotouče. Před každým použitím zkontrolujte, zda kotouč
pro trhliny a poškození. Je-li elektrický spotřebič nebo řezací kolečko klesl, zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození. Pokud došlo k poškození nože vyměňte. Po kontrole a instalaci nože,
ujistěte se, že pozorovatelé jsou v bezpečné vzdálenosti od rotujícího kotouče. Ty by měly
začít přístroj a nechte ho popracowało po dobu jedné minuty při vysoké rychlosti.
Poškozené disky obvykle zlomit během této zkoušky.
J) Noste osobní ochranné pomůcky. V závislosti na použití, použijte komplexní ochranu
obličeje, ochranné brýle, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, která
bude chránit obsluhu před drobných dílů z létání z obrobku během provozu. Oči by měly být
chráněny před odletujícími částicemi zbytky nebo prach, které mohou být generovány v
jednotce v různých aplikacích. Maska nebo respirátor umožňuje dostatečnou filtraci prachu
z pracovního nástroje. V případě vystavení hluku po delší dobu může poškodit sluch.
C) Ujistěte se, že ostatní lidé v zařízeních na pracovišti udržet v bezpečné vzdálenosti od
pracoviště. Každá osoba, která vstupuje do oblasti provozu, musí nosit osobní ochranné
pomůcky. Úlomky zpracovávaného materiálu a jiných zlomených částí mohou být odmítnuty
během řezání, a může dojít k poškození vnější pracoviště elektrického zařízení.
L) Přístroj by měl být pouze s izolovaným povrchem rukojeti. Přístroj musí být nastaven do
polohy tak, že nedochází ke kontaktu zařízení pomocí kabelu. Kontakt s napájecím
kabelem může dojít k úrazu elektrickým proudem.
M) silové kabely by měly být drženy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí. V případě
ztráty kontroly nad napájecím kabelem, můžete získat na čepeli a řezat. Se ztrátou kontroly
může také vést ke zranění jako výsledek ruky do čepele a dalších rotujících částí.
N) Nenechte se odradit, dokud byl výkon zcela zastaví nůž. Rotující části zařízení může
přijít do kontaktu s povrchem, na který je zařízení nachází, což by mohlo vést ke ztrátě
kontroly nad výkonem.
O) nesmí spustit nástroj, zatímco přenášení. V takové situaci může být chycen, mimo jiné,
oblečení provozovatele od rotující části stroje nebo lopatky kontaktu s tělem subjektu, nebo
jiné v blízkosti.
P) Pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí. Motor ventilátoru čerpá prachu do pouzdra, a
velká akumulace nečistot může způsobit úraz elektrickým proudem.
Q) Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Vyskytující se během řezání jiskry
mohou vznítit materiálu.
R) Nepoužívejte disky, které vyžadují chladicí kapalinu. Použití vody nebo jiné chladicí
kapaliny může vést k úrazu elektrickým proudem

Bezpečnostní informace o škrty:
Důvody pro zamítnutí a aktivity zaměřené na prevenci odmítnutí
Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená záběru rušení uvízl nebo nesprávně nastaveny
pilového kotouče a vede k náhlému uvolnění zařízení od obrobku a její pohyb v
opačném směru k osobě obsluhující.
Nebo zaklínění záběru některého z listu může vést k zablokování, což bude zpětný ráz
zařízení ve směru k osobě obsluhující zařízení. V takové situaci může také poškodit
nebo poškodit ostří.
Nesprávně nastavení nebo kroucení v průběhu řezné čepele může způsobit blokován
zadní hranu zubů v obrobku s výsledkem bude vyskočit z štítem a odrazové jednotky
ve směru obsluhy zařízení. V takové situaci může také poškodit nebo poškodit ostří.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití přístroje. Aby se zabránilo
odmítnutí používat zařízení, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.

A) Udržujte stroj pevně oběma rukama. Provozovatel by měl být vždy ve správné
poloze. Vždy používejte pomocné držadlo, pokud je k dispozici se zařízením. Přídavná
rukojeť poskytuje dodatečnou podporu pro ovládání přístroje během případného
zpětného rázu. V případě zamítnutí, zařízení může být odmítnut zpět. Nicméně, může
obsluha řídit vratnou sílu tím, že udržuje dostatečná preventivní opatření.
B) Držte ruce v oblasti nacházející se v blízkosti otáčejícího se prvku. Zpětný ráz může
způsobit, že se řezný kotouč směřuje k ruce obsluhy.
C) vyhnout prostor před a za rotujícím řezným kotoučem. Zpětný ráz může způsobit,
že nástroj bude v opačném směru k pohybu pilového listu v uzamčené poloze.
D) Je třeba opatrnosti při práci v rozích a ostré hrany apod. Ujistěte se, že jste udělali
vše pro zajištění toho, aby se pilový list byl uzamčen nebo uzamčen v obrobku. Rotující
nože mají tendenci jam v rozích a ostrými hranami. To může způsobit ztrátu kontroly
nebo zpětný ráz.
E) Nepoužívejte ozubený pilový list nebo diamantu ozubené kotouče s otvory větší než
10 mm. Takové kotouče často způsobují zpětné rázy a ztrátu kontroly nad elektrickým
nářadím.
F) Během provozu zařízení musí dávat pozor, aby nepřišly do kontaktu s čepelí žádnou
překážku. Také není vyvíjet příliš velký tlak na řezací zařízení. Nepoužívejte elektrické
nářadí pro práci příliš velké kusy materiálu, které mají být zpracovány. Přetížení může
způsobit ostří poškození, zpětný ráz nebo zlomení.
G) V případě, že pilový list ucpe nebo přestane fungovat, vypněte spotřebič a vyčkejte,
dokud se kotouč přestane otáčet. Nikdy nepoužívejte přístroj, když umístíte kotouč v
obrobku, protože to může vést k zpětnému rázu. V případě zablokování zařízení,
odpojit elektrické zařízení ze zásuvky a vyřešit příčinu ucpání.
H) Nevypínejte nástroj, až se uvolní ze zámku. Před řezáním počkejte, až kotouč

dosáhne maximální rychlosti. V opačném případě, disk může být blokována, rozbité,
poškozené nebo způsobit zpětný ráz.
I) nosná deska a předimenzované snižují riziko odmítnutí kvůli zablokování pilovým
kotoučem v obrobku. Velké kusy mohou být oslabena svou vlastní vahou. Pracovní část
materiálu musí být podporována na obou stranách čepele.
J) Zvláštní opatrnosti při provádění „zvláštní škrty“ v zdech a na dalších místech, které
nejsou viditelné. Vklíněna čepel může způsobit zpětný ráz při řezání plynové potrubí,
vodovodní potrubí, elektrických kabelů nebo jiných předmětů.

Otvory v nosné zdi
Otvory v nosné stěny mohou být provedeny pouze v souladu s určitými standardů a norem.
V takové by měly situaci konzultovat s architektem.
Maximální hloubka řezání otvorů a hloubka řezu se bude lišit v závislosti na tloušťce stěny,
délka otvoru a materiál, ze kterého je stěna vyrobena.

Bezpečnostní pokyny pro laser
Varování! Laser připojený k laseru odpovídá třídě II. Jeho maximální výkon paprsku je 1 MW,
vlnová délka 650 nm. Nicméně, pokud se podíváte přímo na laseru, může způsobit dočasnou
slepotu. Proto byste se nikdy nedívejte přímo do laseru. Dlouhodobé poškození oka se mohou
objevit v případě záměrného pohled na laserový paprsek po dlouhou dobu.

 Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku! Lidské oko nemůže být vystavena
laserovému záření po dobu delší než 0,25 sekundy!
 Nikdy bod laserového paprsku na jiných osob, zvířat nebo předmětů citlivých na světlo.
Laser může způsobit vážné poranění oka.
 Nikdy nepokládejte laser takovým způsobem, že ostatní lidé se podíval na laseru.
 Nedívejte se do laserového paprsku při nošení optických zařízení.
 Nepoužívejte laser v blízkosti dětí a nedovolte dětem, aby s ní zacházet.
 Vypněte laser, když se nepoužívá.
 Vyjměte baterie, pokud je laser nepoužívá delší dobu.
 Nepokoušejte se opravovat laser.
 Nesnažte se nahradit částí laseru (s výjimkou baterií).
 Opravy smí provádět pouze zástupce laser výrobce nebo autorizované servisní
výrobcem.

Laser Pozice:
Varování!
Nedívejte se do laserového paprsku!

Laser Značení:
Nedívejte se do laserového paprsku!

Výměna baterií:
Otevřete kryt prostoru pro baterii. Vyměnit obě
baterie. Zavřete prostor pro baterie znovu.
Používejte pouze 1.5V DC baterie. Velikost
akumulátoru: AAA.
akční:
Přesun tlačítko v poloze „zapnuto“: řádku se
zobrazí laserem.
Posunutím „OFF: je laser vypne.

Varování! Nástroj vytváří během provozu elektromagnetické pole. V
některých případech je toto pole může rušit lékařské implantáty.
Aby se snížilo riziko vážných nebo smrtelných úrazů, se doporučuje, aby
pacienti s lékařskými implantáty konzultovat s lékařem a výrobce implantátu
před použitím.

další rizika
I když je přístroj používán, jak je popsáno v tomto návodu, není možné odstranit všechny další rizika.
Níže je uveden seznam rizik, která mohou vzniknout v souvislosti s výstavbou zařízení :

 Poškození plic v případě nedodržení příslušného respirátor. 
 Sluch škody v případě nesplnění adekvátní ochranu sluchu zařízení. 
 Toto zhoršení v důsledku vibrací vznikajících během dlouhého provozu zařízení nebo
pomocí zařízení způsobem, který není uveden.
 Elektrického šoku a zranění osob a škody způsobené tím, že letí z řezného prvku.

Doplňkové bezpečnostní informace
 Vždy používejte ochranné brýle.
 Vždy noste protiprachovou masku.
 Vždy používejte ochranu sluchu.
 Vždy používejte ochranné brýle a pevnou obuv.
 Bezpečný provoz je možný pouze po přečtení návodu k použití a všechny směrnice,
pokyny a bezpečnostní upozornění.
 Vypněte přístroj a vyčkejte, dokud se kotouč úplně zastaví, před odjezdem.
 Nefungují na materiály obsahující azbest.
 Používejte pouze diamantové kotouče pro suché řezání v souladu s pokyny výrobce.
Řezné kotouče musí být přizpůsobeno maximální rychlosti. Diamond nemůže mít průměr
větší než 150 mm. Nejsou přijatelné regulační adaptéry a kroužky.
 Diamond nemůže být poškozen a musí být správně smontovány.
 Po spuštění stroje, umožňují, aby zařízení popracowało naprázdno režimu 20 sekund.
Nepoužívejte poškozené, deformované nebo vibrační disky.
 Chránit disky před nárazy a maziv.
 Nářadí držte oběma rukama při práci. Mělo by být také zachována konstantní postoj.
 Vždy pracovat napájecí kabely ze zadní strany přístroje.
 Nikdy se nedotýkejte rotujících disků. Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od místa
řezu. Použijte extra přilnavost, je-li jednotka vybavena.
 Všimněte si směru otáčení kotouče. Zařízení musí být nastavena takovým způsobem,
aby jiskry a prach nejsou zaměřeny směrem k obsluze. Jiskry mohou způsobit požár.
 Při práci na opěrných zdech opatrní. Pokud je to nutné, konzultovat s inženýrem.
 Ujistěte se, že povrch stěny, na kterém pracujete, nejsou tam žádné skryté kabely,
vodovodní trubky nebo plyn.
 Kontakt kabely pod napětím může být fatální a způsobit požár.
 Poškozené kabely mohou vést k závažnému poškození majetku, výbuchu a úrazu
elektrickým proudem.
 Použít použití detektoru kabelu nebo trubky najít skryté kabely nebo se obraťte na
technika.
 Nevykonávají práci na stěnách ze dřeva (nebo jiného materiálu), protože vysoké teploty,
které jsou generovány během provozu, může způsobit požár.
 Vždy s elektrickým nářadím v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
 Mějte na paměti, že jiskra může způsobit požár.
Varování! Pilové kotouče otáčejí po určitou dobu po vypnutí napájení. Nikdy se nepokoušejte
zastavit disk.



 Použití elektrického nářadí v kombinaci s vhodným odprašovacího zařízení vybaveného
speciálním filtračním prachu minerálu, který je vhodný pro použití s minerální prach.
 Vždy nosit respirátor odpovídající minerální prach!
Varování! Během provozu, řezné kotouče dostat horký. Před výměnou kotouče, počkejte,
dokud list vychladne.

 Pokud dojde k poškození jednoho z napájecího kabelu, okamžitě přístroj odpojit od sítě.
Poškozené kabely lze vyměnit pouze pomocí náhradní díly výrobce.
 Vždy mějte děti od moci.
 Zařízení musí být neustále na izolované rukojeti. Při kontaktu s vodiči pod napětím může
dojít k úrazu elektrickým proudem.
 Elektrické nářadí může způsobit zpětný ráz. To může také dojít k poškození nebo
prasknutí kotouče, když je uzamčen nebo zaklíněn v obrobku. V takovém případě okamžitě
vypněte přístroj a pokusit se problém vyřešit.

Pokyny k řezání
Tento nástroj se používá výhradně pro suché řezy na zdi.
Před spuštěním nástroje nakreslit dělící čáru. Nastavit hloubku a šířku řezu. Nářadí držte
oběma rukama.
Posunutím přední okraj hloubky ke stěně. Zapnout a čekat, až se dosáhne maximální
rychlosti, a pak se postupně pohybují blíže ke stěně, až když je rotační řezací kotouč se
dotýká zdi. Vždy se držte přístroj oběma rukama.
POZNÁMKA: Během provozu může dojít k posunutí ve směru obsluhy. Je důležité, aby byl
tento nástroj vždy pevně držel.
Během celé kusy by měly být přiměřené a stejný důraz na celé linii řezu a snaží se
vystupovat jako najrówniejsze řezu. Ujistěte se, že řez je vyroben správným směrem! Vždy
pracovat ve směru opačném ke směru otáčení kotouče. Směr otáčení kotouče je označen
šipkou na hlídací zařízení. Tím se zabrání ztrátě kontroly nad zařízením.
Důležité informace:
Před uložením přístroje počkejte, až se kotouč přestane otáčet.
Nenechte zpomalit diamantový kotouč, tlačící na jeho stranách.
Odstraňte zbývající kusy stěny výřezu pomocí přiloženého sekáče.
Nedělají křivky pomocí tohoto nástroje, protože diamantové kotouče s těmito činnosti
mohou být blokovány. Dlaždice a podobné materiály musí být umístěn na pevném a
pevném povrchu, nebo může být podporováno jakýmkoli jiným způsobem, aby se zabránilo
poškození.
Při řezání tvrdý materiál, jako je beton, silikonu, bude diamantové nože přehřátí a
poškození při řezání. Determinant přehřátí a poškození je tvorba velmi velkého množství

jisker a plamenů, které se otáčejí spolu s rotací disku. Špatný výkon řezání a rotující jiskru
naznačují, že diamantový kotouč byl poškozen.
Cíl lze brousit tím, že zkratky v materiálu broušení.

seznam dílů
1. Kryt kabelu

2. rukojeť

3. ON / OFF

4. Upevňovací
šroub omezovače
hloubky

5. kryt

6. Hloubka

7. diamantový
řezný kotouč

8. Air prach

9. Výstupní
adaptér

switch 10. Lock

11. Kolečko

Tlačítko 12.
Emergency

13. Přídavná
rukojeť

14. dlouhá zeď

15. Key

16.Włącznik / vypnutí
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17. Laser s
baterií

18. Upevňovací
příruba

19. hřídel

20. Rozpěrka

21. Další límec

22. límec hřídel

Zapnutí a vypnutí
1. Nejprve stiskněte tlačítko nouzového (12), a pro zapnutí / vypnutí (3) pro zapnutí
přístroje.
2. Uvolněte pro zapnutí / vypnutí (3) pro vypnutí napájení.

prachem
Tento nástroj je vybaven úlety adaptér (9). Před zahájením prací připojit k příslušné
elektrického nářadí pro shromažďování prachu zařízení. Ujistěte se, že odpadní potrubí je
dobře spojena s adaptérem. Je-li pro shromažďování prachu poškození zařízení, okamžitě
zařízení vypnout. Vypněte stroj a problém vyřešit. Zařízení pro odsávání prachu by měly být
vhodné pro materiál.
Při práci s toxickými materiály nebo škodlivého prachu, pomocí speciální odsávací zařízení.
Nikdy používají vakuum pro domácnost. Taková zařízení nejsou vybaveny potřebnými filtry
pro tento druh prachu a nečistot.
Použití domácí vysavač může být nejen zdraví škodlivé, ale může také dojít k poškození
vysavače. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte odsávací zařízení vhodné pro daný
typ prachu a špíny. Taková zařízení by měla být vybavena vhodnými filtry. V případě
pochybností se obraťte na odborníka v této oblasti poradenství.
Zařízení je možné použít pouze v případě, že je připojen k vhodnému vypouštěcího
zařízení nečistot a prachu. Pro snížení množství prachu a nečistot, pomocí vakuového
zařízení vybavené filtrem.

instalace
Varování! Vypněte a odpojte jej od elektrické sítě před provedením jakékoli kroky k montáži,
kontrole nebo výměnou zařízení nebo jeho součástí.
1. Umístěte řezací zařízení na stabilní pracovní stůl.
2. Odstraňte upevňovací šroub (4) (ujistěte se, že nedošlo ke ztrátě
kruhovou podložku a pružinu).
3. Fold hloubkový doraz (6) směrem dolů.
4. Uvolněte upínací objímku (18) prostřednictvím klíče. Odstraňte
diamantový kotouč (7) a distanční vložky (20). Čistí se na nosnou přírubu
(21), rozpěrku a přírubu hřídele (22).
5. Místo jeden kolík na přírubě nosného dílu (21), a jeden nebo dva sloupky
v závislosti na požadované šířce řezu.
6. Umístěte druhý nůž (7) na hřídeli a distanční vložka (20). Potom utáhnout
upínací přírubu (18) na hřídeli (19) (viz obrázek 1 a obr. 2).
7. Stiskněte blokovací spínač (10) a utahování svorky (18) pomocí klíče. Na
hřídel (19) pro upevnění jeden distanční, bez ohledu na požadovanou šířku
řezu.
8. Dalším stisknutím hloubkový doraz (6). Šroub zajišťovací šroub (4).
Ujistěte se, že podložky a na jaře zamykání hloubkový doraz šroub jsou na
správném místě.

POZOR!
Ujistěte se, že šipka označující směr diamantu čepel specifikaci výstupu (8)!
Pozor! Vždy nahradit diamantové řezací kotouče ve dvojicích a pouze nepoškozené pilové
kotouče podle výrobce.

Varování!Řezné kotouče mohou být velmi ostré a po použití velmi horký. Je třeba zacházet
velmi opatrně. Pokud je to nutné, nosit rukavice při výměně pilové kotouče.

Instalace systému odstraňování prachu
Umístěte výstup adaptéru (9) na výstupu prachu (8).
Připojit výstup vypouštěcího vaku k adaptéru (9).

Nastavení hloubky řezu
1. Uvolňovací šroub (4), a hloubkový doraz, nastavení požadované hloubky
řezu.
2. Utáhnout stavěcí šroub (4) hloubkový doraz. Zvolit hloubku řezu, která je
přibližně 3 mm, v hloubce větší než vyrovnání nerovností stěny.

nastavení dvěma
šířk distanční prvky, která má tloušťku asi 10
Zařízení je vybaveno
mm a 15 mm.
Šířka řezu lze upravit změnou počtu rozpěrek, které jsou upevněny
mezi diamantových řezacích kotoučů. Šířka řezu může být nastaven
následujícím způsobem:
Šířka mezery + šířka diamantového kotouče.
Maximální šířka řezu je přibližně 29 mm.
By měl být instalován alespoň jeden distanční vložku mezi
diamantových řezných kotoučů.

zaměstnanci
uživatelská příručka
Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením proti přetížení a automaticky se vypne v
případě nadměrného zatížení. Uvolněte spoušť a vytáhněte stroj od obrobku, znovu
zapnout přístroj a nechte ho vychladnout po dobu asi jedné minuty.
Stroj může být použit, pokud je připojen k vhodnému vypouštěcího zařízení prachem. Sací
jednotka musí být schváleny pro použití s prachového uhlí. Outlet adaptér je k dispozici.
Ujistěte se, že hadice je správně připojen k adaptéru. Pokud se hadice přestávek, okamžitě

zastavit extrakce stroj prachu (vakuum). Vypněte stroj okamžitě a opravit chybu. Sací
jednotka musí být navrženy a uzpůsobeny k adaptéru použit.
Při práci s toxickým materiálem, nebo materiálu, který způsobuje, že tvorba toxického
prachu použít speciální vysavač. Nelze použít běžné Vysavače pro domácnost, protože
nejsou vybavena potřebným prachovým filtrem. Používající běžné domácí vysavače může
poškodit nejen zdraví, ale také může poškodit vysavač ve velmi krátkém čase.
Před zahájením broušení vybrat struny s tužkou.
1. Nastavení hloubky řezu.
2. Stiskněte přední okraj hloubky ke stěně.
3. Spustit stroj (viz „Zapnutí a vypnutí elektrického“).
4. Pomalu přiblížit k nástěnné jednotky a zahájit proces řezání. Držte řezací zařízení
oběma rukama.
5. Řez by měl být jednotný a přizpůsobit potřebám provozovatele. V závislosti na řezaný
materiál je třeba použít odpovídající tlak. Je třeba snížit tím správným směrem! Vždy
byste měli jednat v souladu se směrem otáčení kotouče z diamantu, který je označen
šipkou na víku zařízení. Neuvolňují rychlosti otáčení rotujícího nože během řezání.
6. Po dokončení řezu se pomalu a opatrně je zařízení z řezaného materiálu. Vypněte stroj
a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při provozu diamantové řezné kotouče mohou být
velmi horké. Před provedením jakékoliv činnosti spojené s čepelí (výměna, regulace) by
měl počkat, až se čepel vychladne.


Ujistěte se, že produkt dodávaný kompletní a nebyl poškozen.
Nepoužívejte elektrické nářadí v případě chybějících nebo

 1 x Ruční
poškozených součástek. V takovém případě se obraťte na
 1 x pronásledovatel
svého prodejce.
 1 x odstraňování prachu adaptérNekompletní či poškozené napájecí příčinou ohrožení osob a
 2 x diamantové řezací kotouče objektů.
 1 x sekáč stěna
 1 x klíč k stanovení cílů

údržba
Tento elektrický spotřebič vyžaduje jen málo údržby. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou
blokovány. Tento nástroj musí být pravidelně čištěny měkkým hadříkem a ventilačním
otvorem - stlačený vzduch.
Poškozené řezné kotouče (7) a nosná příruba (21). Pravidelně a pečlivě kontrolovat, že
řezné kotouče (7), nebo jejich části nejsou poškozeny.
Poškozené nože by měly být okamžitě vyměněny. Upínací límec a kapuce se musí čistit.

Pokud existují trhliny (což se stává jen zřídka), je nutné opravit výkon v autorizovaném
servisu. Máte-li dotazy nebo potřebujete objednávání náhradních dílů, zadejte číslo výrobku
na štítku.

Úklid nebo
a údržba
zařízen
Varování! Před prováděním údržby
čištění
zařízení, vypněte zařízení a odpojte napájecí
napětí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Přiměřená a pravidelná údržba je důležitá nejen kvůli tomu, že poskytuje bezpečné nástroje
používat, ale také prodlužuje jeho životnost.
 Čistit vlhkým hadříkem a mýdlem. Použijte kartáč na těžko přístupných místech.
 Věnovat zvláštní pozornost při čištění větracích otvorů a zvládnout. Tyto prvky by měly
být čištěny hadrem a kartáčem po každém použití.
 Ty by měly odstranit obtížně odstraňují nečistoty v obtížně přístupných místech pomocí
stlačeného vzduchu.
 Před a po každém použití zkontrolujte, zda nože nejsou poškozeny.
 Po každém použití odšroubujte kotouč a vyčistěte přírubu a kryt.

Opravy a údržba
Uvnitř nástrojů žádné díly, které musí být udržovány a opravovány uživatelem. Nikdy se
nepokoušejte opravit nástroj. Vždy se poraďte s odborníkem.
Nástroj je vybaven typem napájecího X: je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn na
speciálně připravené kabel, který lze zakoupit na místě u zákazníka.

Skladování a dopravu
 Nářadí je nutno čistit v souladu s tímto popisem a nechá se zaschnout.
 Neukládejte nástroj v originálním balení, pokud nemáte v úmyslu ji použít na delší dobu.
 Přístroj by měl být skladován v suchém a dobře větraném místě mimo dosah dětí.
 Při přesouvání zařízení, pamatujte, že to bylo vždy vypnutý.
 Přístroj by měl být nošen pouze rukojetích k tomu určených.
 Přístroj musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nespadl. Vyhnout vibracím a
nárazům, a to zejména při manipulaci s nástroji.

Likvidace a ochrana životního prostředí

Recyklace namísto likvidace odpadů.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

PARTS LIST
Ne.

popis

číslo

Ne.

popis

číslo

1

držitel práv

1

36

hliníkové pouzdro

1

2

rychlost switch

1

37

kus vybavení

1

3

Kabel a zástrčka

1

38

řezný kotouč

2

4

kondenzátor

1

39

šroub

9

5

kabel kryt

1

40

přední rukojeť

1

6

komponentní kabel

1

41

kroužek

1

7

šroub

9

42

kroužek

1

8

měkké držadlo

1

43

víko

1

9

levá rukojeť

1

44

kus vybavení

1

10

šroub

2

45

Základní deska

1

11

závěrečný

1

46

Pružná podložka

8

12

víko

1

47

podložka

8

13

štětec

2

48

šroub

3

14

kryt kartáček

2

49

ložiskový prvek

1

15

kartáč rukojeť

2

50

ložisko

2

16

šroub

4

51

hliníkový povrch

1

17

kus vybavení

1

52

šachta

1

18

armatura

1

53

ložisková konzola

1

19

přední kryt

1

54

přenosový prvek

1

20

šroub

2

55

kolo

1

21

kroužek

1

56

šroub

1

22

ložisko

2

57

štít element

1

23

instrumentace

1

58

šroub

1

24

kolík

1

59

pružina

2

25

přestat stopku

1

60

povrchní

2

26

ložisko

1

61

baterie

2

27

pružina doraz

1

62

šroub

2

28

střední konzola

1

63

přepínač

1

29

podložka

1

64

šroub

1

30

šrouby

1

65

spodní kryt

1

31

Pružná podložka

3

66

šroub

2

32

plochá podložka

3

67

laserový prvek

1

33

šrouby

2

68

Zařízení pro detekci
infračerveného světla

1

34

knoflík

1

69

základ

1

35

podložka

1

Prohlášení o shodě
Podle ISO / IEC Guide 22 a EN 45014

zplnomocněný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO
Adresa zplnomocněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Warsaw

Prohlašujeme, že je kompatibilní s evropskými standardy ZBOŽÍ

Název produktu: Chaser (označené ochrannou známkou společnosti Kraft & DELE)
model (Obchodní označení) Z1R-BR01-150AJ-1700
Podrobnosti o produktu: Výkon: 3100W
Napětí: 230
prohlášení:
Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, vyhovuje požadavkům směrnice ES
1. 2006/42 / EC Machinery
2. 2011/65 / EU RoHS Směrnice 2
3. 2000/14 / EC Noise směrnice Emission
V souladu s těmito normami:
EN50581: 2012; EN ISO 3744: 2011

Číslo osvědčení AM 50325193 0001 vydaný TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Norimberk,
Německo) ze dne 30.11.2015.
Odpovědný za technickou dokumentaci: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174
03822 Warsaw

Ma Dong Hui, Varšava, 06.07.2018

