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RG 80 ESK

1 Technické údaje
Renovačná fréza RG 80 E

2 Symboly

3 Prvky zariadenia

4 Používanie na určený účel
Náradie pracuje na princípe uhlovej brúsky, avšak
používajú sa aj špeciálne nástroje na frézovanie
a brúsenie, napr. betónu a omietky. Náradie je na
základe svojho určenia vhodné na odstraňovanie

náterov, omietok, obkladačiek a zvyškov lepidla na
koberce, zvlášť z tvrdých podkladov. Okrem toho sa
náradie môže používať na zdrsňovanie betónových
plôch a na odfrézovanie prechodov z debnenia.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade
s určením, preberá záruku používateľ.

5 Bezpečnostné pokyny
5.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržia-

vaní varovných upozornení a pokynov môžu zapríči-
niť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké
poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si od-
ložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.
Pojem „elektrické náradie“ použitý
v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na
sieťové elektrické náradie (so sieťovým káblom)
a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťo-
vého kábla).

1 BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA
a. Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané.

Neporiadok a neosvetlené pracovné oblasti môžu
viesť k úrazom a nehodám.

b. Nepracujte s náradím v prostredí ohrozenom
výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kva-
paliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vy-
tvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie
prachu alebo výparov.

c. Deti a ostatné osoby nesmú byť počas používa-
nia elektrického náradia v jeho blízkosti. Pri vy-
rušení môžete stratiť kontrolu nad náradím.

2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a. Pripájacia zástrčka náradia musí byť vhodná do

konkrétnej zásuvky. Zástrčku nesmiete žiad-
nym spôsobom upravovať. Spolu s uzemneným
náradím nepoužívajte žiadne adaptéry zástr-
čiek. Neupravené zástrčky a vyhovujúce zásuvky
znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b. Vyhýbajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia,
sporáky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemnené.

c. Udržiavajte náradie mimo dosahu dažďa alebo
vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického nára-
dia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

d. Kábel nepoužívajte na iné účely, ako je prenáša-
nie náradia, zavesenie alebo vyťahovanie zá-
strčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel mimo
dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohybli-

Renovačná fréza RG 80 E

Sieťové napätie 220-240 V ~

Sieťová frekvencia 50/60 Hz

Príkon 1100 W

Otáčky 2000 – 5900 min-1

Ø nástroja 80 mm

Hmotnosť 3,2 kg

Trieda ochrany /II

Dvojitá izolácia

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Používajte ochranné okuliare!

Noste ochranu sluchu!

Noste ochranné rukavice!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

[1-1] Prídavná rukoväť

[1-2] Spínacie tlačidlo

[1-3] Predvoľba otáčok

[1-4] Odsávací nátrubok

[1-5] Gombík

[1-6] Oporný stôl

[1-7] Odsávací kryt

[1-8] Stupnica
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vých častí náradia.Poškodené alebo spletené
káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e. Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, po-
užívajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú
schválené aj na používanie vo vonkajšom pro-
stredí. Používanie predlžovacieho kábla vhodné-
ho do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

f. Ak sa prevádzke elektrického náradia vo vlh-
kom prostredí nemožno vyhnúť, použite prúdo-
vý chránič. Použitím prúdového chrániča sa
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
a. Buďte pozorní, venujte pozornosť tomu čo robíte

a k práci s elektrickým náradím pristupujte
s rozvahou. Nepoužívajte náradie vtedy, keď ste
unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu či
liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní ná-
radia môže viesť k vážnym poraneniam.

b. Používajte osobnú ochrannú výbavu a vždy nos-
te ochranné okuliare. Používanie osobnej
ochrannej výbavy, akými sú maska proti prachu,
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou,
ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa dru-
hu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko
poranení.

c. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu náradia do
prevádzky. Predtým než vsuniete zástrčku do
zásuvky sa uistite, že vypínač je v polohe
„VYP“.Keď máte pri prenášaní náradia prst na
spínači alebo keď je náradie pri pripájaní na zdroj
elektrického napájania zapnuté, môže to viesť
k úrazom.

d. Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nasta-
vovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací ná-
stroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v otáčajúcej sa
časti náradia, môže byť príčinou vzniku poranení.

e. Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabilný
postoj a vždy udržiavajte rovnováhu.
V nečakaných situáciách tak budete mať nad ná-
radím lepšiu kontrolu.

f. Noste vhodný odev. Nenoste dlhý či voľný odev
ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy
a odev nedostali príliš blízko k pohybujúcim sa
častiam.Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými časťami.

g. Ak je možné namontovať zariadenia na zachytá-
vanie a odsávanie prachu, uistite sa, že sú tieto
zariadenia pripojené a správne používané. Pou-

žívanie týchto zariadení obmedzuje riziká spôso-
bené prítomnosťou prachu.

4 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A POUŽÍVANIE
ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
a. Náradie nepreťažujte. Na svoju prácu používajte

správne a na ňu určené elektrické
náradie.S vhodným elektrickým náradím budete
pracovať lepšie a bezpečnejšie v udávanom výko-
novom spektre.

b. Nepoužívajte žiadne elektrické náradie, ktoré
má poškodený vypínač. Používanie elektrického
náradia, ktoré už nemožno zapnúť alebo vypnúť,
je nebezpečné a náradie musí byť opravené.

c. Predtým než začnete nastavovať náradie, meniť
časti príslušenstva alebo pred odložením nára-
dia vytiahnite zástrčku zo zásuvky.Toto opatre-
nie zabraňuje náhodnému neúmyselnému
zapnutiu náradia.

d. Nepoužívané elektrické náradie uschovajte
mimo dosahu detí. Nenechávajte zariadenie ob-
sluhovať osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené,
alebo osoby, ktoré si neprečítali tieto pokyny.
Používanie elektrického náradia je nebezpečné,
keď ho používajú neskúsené osoby.

e. Vykonávajte starostlivú údržbu náradia. Kon-
trolujte, či pohyblivé časti náradia fungujú bez-
chybne a nezasekávajú sa, či nie sú časti
zlomené alebo poškodené tak, že je ovplyvnená
funkcia náradia. Pred použitím náradia nechajte
poškodené časti opraviť. Mnoho úrazov je spôso-
bených nesprávnou údržbou elektrického nára-
dia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Sta-
rostlivo udržiavané nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
vkladacie nástroje atď. v súlade s týmito pokyn-
mi a tak, ako je to predpísané pre tento špeciál-
ny typ náradia. Zohľadnite pritom dané
pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.Po-
užívanie elektrického náradia na iné účely, než na
aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáci-
ám.

5 SERVIS
a. Náradie nechajte opraviť iba kvalifikovaným od-

borníkom a len s použitím originálnych náhrad-
ných dielov. Zaistíte tak, že náradie si zachová
svoju bezpečnosť.
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5.2 Bezpečnostné upozornenia pre všetky 

aplikácie

Spoločné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa
brúsenia, rovinného brúsenia, brúsenia drôtenou
kefou a abrazívneho pílenia:
a. Toto elektrické náradie sa používa ako rovinná

brúska alebo fréza s frézovacou hlavou. Reš-
pektujte všetky bezpečnostné upozornenia, po-
kyny, zobrazenia a údaje, ktoré dostanete
s náradím. V prípade nerešpektovania nasledov-
ných pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a/alebo ťažkým poraneniam.

b. Toto elektrické náradie nie je vhodné na brúse-
nie brúsnym papierom, leštenie a rezanie. Pou-
žitie, na ktoré nie je elektrické náradie určené,
môže viesť k ohrozeniu a poraneniam.

c. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výrob-
com určené alebo odporúčané špeciálne pre
toto elektrické náradie. Garanciou bezpečného
použitia nie je skutočnosť, že sa príslušenstvo dá
upevniť na vašom elektrickom náradí.

d. Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia
byť vysoké minimálne tak ako maximálne otáč-
ky uvedené na elektrickom náradí. Príslušen-
stvo, ktoré sa otáča rýchlejšie ako je prípustné, sa
môže zlomiť a odletieť do okolia.

e. Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja
musia zodpovedať rozmerovým údajom vášho
elektrického náradia. Nesprávne dimenzované
vkladacie nástroje nemôžu byť dostatočne chrá-
nené alebo kontrolované.

f. Brúsne kotúče, príruby, brúsne taniere alebo
iné príslušenstvo sa musia presne hodiť na
brúsne vreteno vášho elektrického náradia.
Vkladacie nástroje, ktoré sa presne nehodia na
brúsne vreteno vášho elektrického náradia, sa
otáčajú nerovnomerne a silno vibrujú, čo môže
viesť k strate kontroly.

g. Nepoužívajte poškodené vkladacie nástroje.
Pred každým použitím skontrolujte vkladacie
nástroje. Brúsne kotúče skontrolujte, či nie sú
odštiepené alebo prasknuté, brúsne taniere
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo silno
opotrebované, drôtené kefy skontrolujte, či ne-
majú uvoľnené alebo zlomené drôty. Keď spad-
ne elektrické náradie alebo vkladací nástroj,
skontrolujte, či nie je poškodený, alebo použite
nepoškodený vkladací nástroj. Keď ste vkladací
nástroj skontrolovali a vložili, zdržiavajte sa vy
a osoby nachádzajúce sa v blízkosti mimo roviny
rotujúceho vkladacieho nástroja a nechajte ná-

radie bežať jednu minútu na najvyšších otáč-
kach. Poškodené nástroj sa väčšinou počas tejto
testovacej doby zlomia.

h. Používajte osobnú ochrannú výbavu.
V závislosti od daného použitia noste celotváro-
vú ochrannú masku, ochranu očí alebo ochran-
né okuliare. Pokiaľ je to primerané, noste
ochrannú masku proti prachu, ochranu sluchu,
ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru,
ktorá vás ochráni pred malými čiastočkami
z brúsenia a materiálu. Oči by ste mali chrániť
pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré
vznikajú pri rôznych aplikáciách. Protiprachová
maska alebo respirátor musia filtrovať prach
vznikajúci pri aplikácii. Ak ste dlhší čas vystavený
veľkému hluku, môžete utrpieť stratu sluchu.

i. Dbajte na to, aby ostatné osoby boli v bezpečnej
vzdialenosti od vašej pracovnej oblasti. Každá
osoba v pracovnej oblasti musí používať osobné
ochranné prostriedky. Úlomky obrobku alebo
zlomené vkladacie nástroje môžu odlietavať
a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej
oblasti.

j. Elektrické náradie držte na izolovaných
úchopových plochách, ak vykonávate také prá-
ce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať
do styku so skrytými elektrickými vedeniami
alebo vlastným sieťovým káblom. Po kontakte
s vedením pod napätím môžu viesť napätie aj ko-
vové časti náradia, čo môže spôsobiť úraz elek-
trickým prúdom.

k. Udržiavajte sieťový kábel v dostatočnej vzdiale-
nosti od rotujúcich vkladacích nástrojov. Keď
stratíte kontrolu nad náradím, môžete prerušiť
alebo zachytiť sieťový kábel a vaša ruka alebo
paža sa môže dostať do otáčajúceho sa vklada-
cieho nástroja.

l. Elektrické náradie vždy položte až vtedy, keď sa
celkom zastaví. Otáčajúci sa vkladací nástroj sa
môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou,
čím môžete stratiť kontrolu nad elektrickým ná-
radím.

m.Nenechávajte elektrické náradie bežať, keď ho
prenášate. Vaše šatstvo sa môže náhodným kon-
taktom s otáčajúcim sa vkladacím nástrojom za-
chytiť a vkladací nástroj sa môže zavŕtať do vášho
tela.

n. Pravidelne čistite vetracie otvory vášho elek-
trického náradia. Ventilátor motora vťahuje do
krytu prach a nahromadenie kovového prachu
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môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektric-
kým prúdom.

o. Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu tieto materiály
vznietiť.

p. Nepoužívajte vkladacie nástroje, ktoré potrebu-
jú tekuté chladivo. Použitie vody alebo iných te-
kutých chladiacich prostriedkov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre všetky apli-
kácie

Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozorne-
nia:
Spätný ráz je náhlou reakciou v dôsledku zachyte-
nia alebo zablokovania otáčajúceho sa vkladacieho
nástroja, ako je napríklad brúsny kotúč, brúsny ta-
nier, drôtená kefa a podobne. Zachytenie alebo za-
blokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho
vkladacieho nástroja. Tým dôjde
k nekontrolovanému zrýchleniu pohybu elektrické-
ho náradia proti smeru otáčania vkladacieho ná-
stroja na mieste zablokovania. 
Keď sa napríklad brúsny kotúč zachytí alebo zablo-
kuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča za-
noreného do obrobku zachytiť a tým môže dôjsť
k vylomeniu brúsneho kotúča alebo môže vzniknúť
spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje sme-
rom k obsluhujúcej osobe alebo preč od nej,
v závislosti od smeru otáčania kotúča na mieste za-
blokovania. Brúsne kotúče sa pritom môžu aj zlo-
miť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chyb-
ného používania elektrického náradia. Spätnému
rázu možno predchádzať vhodnými preventívnymi
opatreniami, ktoré sú opísané v nasledujúcej časti.
a. Elektrické náradie dobre a pevne držte a dajte

svoje telo a ramená do pozície, v ktorej dokáže-
te čeliť silám vznikajúcim pri spätnom ráze.
Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak je dostup-
ná, aby ste mali čo najväčšiu možnú kontrolu
nad silami vznikajúcimi pri spätnom ráze alebo
nad reakčnými momentmi vznikajúcimi pri roz-
behu. Obsluhujúca osoba môže prostredníctvom
vhodných bezpečnostných opatrení zvládnuť sily
vznikajúce pri spätnom ráze a reakčné sily.

b. Nikdy nedávajte ruku do blízkosti otáčajúcich sa
vkladacích nástrojov. Vkladací nástroj sa môže
pri spätnom ráze pohybovať ponad alebo cez vašu
ruku.

c. Vyhýbajte sa so svojím telom oblasti, do ktorej
sa bude pohybovať elektrické náradie pri spät-

nom ráze. Spätný ráz vysúva elektrické náradie
do smeru, ktorý je opačný voči pohybu brúsneho
kotúča na mieste zablokovania.

d. Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov,
ostrých hrán a podobne. Zabráňte tomu, aby sa
vkladacie nástroje odrazili od obrobku a zasekli
sa. Rotujúci vkladací nástroj má pri rohoch,
ostrých hranách alebo pri odrazení sklon
k zaseknutiu. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo
vznik spätného rázu.

e. Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pí-
lový kotúč. Takéto vkladacie nástroje častokrát
zapríčinia spätný ráz alebo stratu kontroly nad
elektrickým náradím.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia týkajúce sa
brúsenia a rezania

Zvláštne bezpečnostné upozornenia týkajúce sa
brúsenia a abrazívneho pílenia:
a. Používajte výlučne brúsne telesá určené pre

vaše elektrické náradie a ochranný kryt určený
pre tieto brúsne telesá. Brúsne telesá, ktoré nie
sú určené pre toto elektrické náradie, nemôžu
byť dostatočne chránené a sú nebezpečné.

b. Ochranný kryt musí byť bezpečne umiestnený
na elektrickom náradí a musí tak byť zaistená
maximálne miera bezpečnosti, aby ani tá naj-
menšia časť brúsneho telesa nesmerovala
nekrytá k obsluhujúcej osobe. Ochranný kryt po-
máha chrániť obsluhujúcu osobu pre úlomkami,
náhodným kontaktom s brúsnym telesom a pred
iskrami, ktoré by mohli zapáliť šatstvo.

c. Brúsne telesá sa smú používať len na odporúča-
né možnosti použitia. Napríklad: Nikdy nebrúste
bočnou plochou rezacieho kotúča. Brúsne kotúče
sú určené na úber materiálu hranou kotúča.
Bočné vyvíjanie sily na toto brúsne teleso ho
môže zlomiť.

d. Používajte vždy nepoškodené upínacie príruby
správnej veľkosti a správneho tvaru pre vami
zvolený brúsny kotúč. Vhodné príruby poskytujú
oporu pre brúsny kotúč a znižujú nebezpečenstvo
zlomenia kotúča. Príruby pre rezacie kotúče sa
môžu líšiť od prírub pre iné brúsne kotúče.

e. Nepoužívajte opotrebované brúsne kotúče
z väčšieho elektrického náradia. Brúsne kotúče
pre väčšie elektrické náradie nie sú dimenzované
na vyššie otáčky menšieho elektrického náradia
a môžu sa zlomiť.
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Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre prácu
s drôtenými kefami

Osobitné bezpečnostné upozornenia pre prácu
s drôtenými kefami
a. Pamätajte na to, že drôtená kefa stráca kúsky

drôtu aj počas bežného používania. Nepreťažuj-
te jednotlivé drôty príliš veľkým prítlakom. Od-
letujúce kúsky drôtu môžu veľmi ľahko preniknúť
cez tenké oblečenie a/alebo pokožku.

b. Ak sa odporúča ochranný kryt, zabráňte tomu,
aby sa ochranný kryt mohol dotýkať drôtenej
kefy. Tanierové a miskovité kefy môžu vplyvom
prítlaku a odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

– Používajte vhodné prostriedky osobnej ochrany:
ochranu sluchu, ochranné okuliare, masku proti
prachu pri prašných prácach, ochranné rukavice
pri manipulácii s drsnými materiálmi a pri výme-
ne nástroja.

– Pri prácach, pri ktorých vzniká prach, náradie
vždy pripojte na odsávanie.

– Používajte vždy bezpečnostné zariadenie. Bez-
pečnostné zariadenie chráni používateľa pred od-
lomenými časťami a pred neúmyselným dotykom
frézy.

– Elektrické náradie držte len za izolované ruko-
väti, pretože fréza môže zachytiť vlastný sieťový
kábel. Po kontakte s vedením pod napätím môžu
viesť napätie aj kovové časti náradia, čo môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

– Elektrické náradie nie je schválené na prevádzku
vo vlhkom a mokrom prostredí, pri daždi, hmle
a snehu a v prostredí ohrozenom výbuchom.

– Zástrčku a kábel pravidelne kontrolujte, aby sa
predišlo ohrozeniu a v prípade poškodenia ich
dajte vymeniť v autorizovanom servise zákazníc-
keho strediska.

– V exteriéri používajte len predlžovacie káble
a káblové spojky, ktoré sú na tento účel schvále-
né.

– Nenoste elektrické náradie držaním za kábel.
– Zástrčku prípojného kábla zasuňte do zásuvku

len vtedy, keď je elektrické náradie vo vypnutom
stave.

– Kábel veďte vždy smerom dozadu, preč od stroja.
– Používajte výlučne frézovacie krúžky odporúčané

výrobcom.
– Materiály obsahujúce azbest smú opracovávať

len odborníci. Rešpektujte bezpečnostné predpi-
sy platné vo vašej krajine.

– Elektrické náradie veďte do materiálu iba
v zapnutom stave (keď je spustené).

– Skontrolujte, či sa v opracovávanom materiáli
nenachádzajú elektrické, vodovodné alebo plyno-
vé vedenia – hrozí nebezpečenstvo úrazu.

– Nefrézujte cez kovové predmety, klince alebo
skrutky.

– Nepracujte na rebríkoch.
– Osoby mladšie ako 16 rokov majú zakázané pra-

covať s týmto elektrickým náradím.

5.3 Hodnoty emisií
Hodnoty zistené podľa normy EN 60745 sú typicky:

Hodnota generovaných vibrácií ah (súčet vektorov
v troch smeroch) a neistoty K zistenej podľa normy
EN 60745:

Udávané hodnoty emisií (vibrácií, hluku) 
– slúžia na porovnávanie strojov,
– sú vhodné aj na predbežné odhadovanie zaťaže-

nia vibráciami a hlukom pri používaní,
– reprezentujú hlavné spôsoby používania elektric-

kého náradia.
Zvýšenie je možné pri odlišnom používaní, s inými
vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej
údržbe. Dodržiavajte odporúčané časy voľnobežné-
ho chodu a státia stroja!

Úroveň akustického tlaku LPA = 86 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA = 97 dB(A)

Neistota K = 1,5 dB

POZOR

Hluk, ktorý vzniká pri práci
Poškodenie sluchu
 Používajte ochranu sluchu!

Brúsenie s brúsnym kotúčom ah = 5,3 m/s2

K = 1,5 m/s2
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6 Uvedenie do prevádzky

6.1 Zapínanie/vypínanie

Zapnutie
Posuňte [1-2] spínacie tlačidlo dopredu, čím sa ná-
radie zapne. Ak stlačíte pritom prednú časť tlačidla,
tlačidlo sa zaaretuje a prepne sa na trvalý chod.

Vypnutie
Stlačte krátko zadnú časť tlačidla spínača [1-2],
čím sa aretácia zruší. Spínačové tlačidlo potom
skočí do vypnutej polohy.

6.2 Elektronika

Obmedzenie rozbehového prúdu
Elektricky ovládaný plynulý rozbeh zabezpečuje
rozbeh stroja bez spätného rázu.
Vďaka nízkemu rozbehovému prúdu náradia stačí
15 poistka A.

Vypnutie pri spätnom ráze
Pri náhlom znížení otáčok, napríklad kvôli zovretiu
v deliacom reze, sa preruší prívod elektrického
prúdu do motora. Po opätovnom uvedení do pre-
vádzky sa stroj musí najskôr vypnúť a potom opäť
zapnúť.

Ochrana pred opätovným zapnutím
Zabraňuje nekontrolovanému spusteniu náradia po
prerušení dodávky elektrického prúdu. Na opätov-
né uvedenie do prevádzky je potrebné náradie naj-
skôr vypnúť a potom opäť zapnúť.

Predvoľba otáčok
Pomocou predvoľby otáčok [1-3] sa dajú plynulo
predvoliť otáčky.

Potrebné otáčky sú závislé od použitého brúsneho
kotúča a od spracovávaného materiálu.

Konštantná elektronika
Konštantná elektronika udržiava otáčky pri voľno-
behu a pri zaťažení blízko konštanty. Tým je zabez-
pečený rovnomerný postup pri práci.

Ochrana pred preťažením je závislá od teploty.
Kvôli ochrane pred prehriatím sa prepne zabezpe-
čovacia elektronika pri dosiahnutí kritickej teploty
do režimu ochladzovania. Motor vtedy funguje ďalej
s otáčkami na úrovni cca 50 % a deaktivuje sa kon-
štantná elektronika. Po ochladení počas cca 10 – 20
sekúnd je stroj opäť pripravený na prevádzku a je
možné ho úplne zaťažiť. Pri strojoch, ktoré sú za-
hriate z dôvodu ich prevádzky, reaguje tepelná
ochrana zodpovedajúcim spôsobom skôr.

7 Frézovacie nástroje
7.1 Výber frézovacích a brúsnych telies

Podľa použitia a oblasti aplikácie sú na výber rôzne
frézovacie hlavy. Použite vždy vhodnú frézovaciu
hlavu, aby ste dosiahli optimálne pracovné výsled-
ky.
Údaje obsiahnuté v tabuľke, ktoré sa týkajú nasta-
venia počtu otáčok, sú odporúčaniami a mali by sa
overiť praktickými pokusmi (kapitola 12).

7.2 Výmena frézovacieho/brúsneho telesa
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte otočením
rukou, či sa frézovací nástroj bezchybne otáča.
Dbajte na to, aby všetky skrutky boli dotiahnuté.
Štyri spájacie skrutky príruby a nástroja viacdielnej
hlavy pritiahnite uťahovacím momentom 5 Nm.
Obidve skrutky upínača nástroja na upevnenie hlavy
do náradia pritiahnite uťahovacím momentom 8
Nm. Nenechávajte žiadne nástroje vložené.

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
 Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa

musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
 V Severnej Amerike sa smú používať iba stroje

Festool pracujúce s napätím 120 V/60 Hz.

VAROVANIE

Stroje bez obmedzenia si vyžadujú poistku
s vyššou hodnotou – min. odpojovací spínač 
16 A.

1 2000 min-1

2 2950 min-1

3 3750 min-1

4 4500 min-1

5 5300 min-1

6 5900 min-1

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým
prúdom
 Pred všetkými prácami na stroji vždy vytiahnite

zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky!
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7.3 Výmena frézovacích koliesok
Ak sú zuby tvrdokovových frézovacích koliesok
opotrebované, frézovacie kolieska sa môžu vyme-
niť.
 Otočením hlavy uvoľnite upínací pás [1-5] tak,

aby sa odsávací kryt [1-7] dal pohybovať.
 Odsávací kryt otočte celkom doľava a stiahnite

ho nadol.
 Uvoľnite skrutky [2-1], [2-7] na štyroch osiach

nosiča nástroja kľúčom s vnútorným šesťhra-
nom SW 4. Frézy sú teraz voľne prístupné.

 Pri výmene frézovacích koliesok vymeňte aj
skrutky [2-1], [2-7] a poistky proti pretočeniu
[2-2]. Skrutky zaistite ľahkým lepidlom, aby sa
predišlo ich uvoľneniu následkom vibrácií. Pou-
žite preto len dodané originálne skrutky.

 Nasuňte najprv na každú os frézovacie koliesko
[2-4], potom podložku [2-3] a všetko upevnite
poistkou proti pretočeniu [2-2] a skrutkami [2-
1], [2-7]. 
Pritom je nevyhnutné, aby sa poistka proti pre-
točeniu vložila do pripravenej drážky [2-5] v osi
nosiča nástroja. Nepoužitie poistky proti preto-
čeniu môže viesť k uvoľneniu skrutiek počas
prevádzky a závažným škodám.

 Odsávací kryt [2-10] nasaďte tak, aby klzné sú-
čiastky [2-8] vošli do pripravených drážok [2-9]
na odsávacom kryte.

 Nastavte požadovanú hĺbku frézovania a pevne
utiahnite napínací pás otočným gombíkom.

Pri montáži vyhotovenia s plochými zubami je dôle-
žité, aby sa frézovacie koliesko vložilo tak, ako je to
zobrazené na obr. [3], t. j. hroty s hrotmi v smere
otáčania frézovacej hlavy. Vyhotovenie so špicatými
zubami (HW-SZ 12) sa používa na odstraňovanie
vrstiev farieb z betónu alebo omietok. Vyhotovenie
s plochými zubami (HW-FZ 12) je vhodné na frézo-
vanie prechodov z debnenia a betónových hrán.

8 Práca s náradím

Výškovo nastaviteľný odsávací kryt je potrebné pri-
spôsobiť danému účelu použitia. 
Pri odstraňovaní vrstiev farieb by mali hroty zubov
vyčnievať len cca 1 mm z odsávacieho krytu. Pri fré-

zovaní omietky môžu frézovacie kolieska presaho-
vať 2 – 4 mm. 
Výškové nastavenie aktivujte tak, že upínací pás
mierne uvoľníte otočným gombíkom [1-5]
a odsávací kryt [1-7] otočíte doľava alebo doprava.
Dráha prestavenia má maximálne 5,5 mm. 
Na stupnici [1-8] sa dá nastavená hĺbka frézovania
približne odčítať. 
Ak by výškové nastavenie malo ťažký chod, odporú-
čame vodiace plochy [2-6] a [2-11] vyčistiť. 
Po nastavení znova pevne utiahnite upínací pás!

Odsávací kryt slúži zároveň aj ako oporný stôl [1-6]
na opracovávanej ploche. Sanačná fréza sa používa
zásadne plošne na obrobku. Ak ide o rovnú plochu,
je najlepšie pracovať na stupni 6.

8.1 Odsávanie
Aby bolo odsávanie funkčné, nasuňte hadicu (36
mm) mobilného vysávača Festool na odsávacie
hrdlo [1-4].
Uvedomte si, že ak je filtračné vrecko plné, stupeň
odsávania výrazne slabne. Z času na čas vyklepte
hlavný filter vášho mobilného vysávača.

Upozornenie: Vždy pracujte s pripojeným odsáva-
ním. Používajte výlučne vysávač v antistatickom vy-
hotovení, aby sa zabránilo výbojom statickej elektri-
ny.

8.2 Prídavná rukoväť
Pre dvojručnú prevádzku možno upevniť prídavnú
rukoväť [1-1] vľavo na prevodovkovej hlave.

VAROVANIE

Odlietavajúce časti
Nebezpečenstvo poranenia
 Používajte ochranné okuliare!
 Pri používaní zabezpečte, aby sa ostatné osoby

zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti.

POZOR

Nikdy nepracujte bez odsávacieho krytu! Odsáva-
cí kryt odstráňte len za účelom čistenia vodiacich
plôch alebo výmeny frézovacích koliesok. Pritom
vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

POZOR

Pri práci kontrolujte, či sa frézovacie koliesko
bezchybne otáča na osi. Ak to tak kvôli usadeni-
nám prachu nie je, musí sa prach z frézovacej hla-
vy odstrániť (napr. vyklepaním)! Preto by sa nikdy
nemalo pracovať bez pripojeného odsávania!

POZOR

Pracujte len s pripojeným odsávaním, pretože
inak sa frézovacie kolieska a výškové nastavenie
odsávacieho krytu v krátkom čase usadia pra-
chom!
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Vďaka špeciálnej konštrukcii „VIBRASTOP“ sa pou-
žitím prídavnej rukoväti znížia vibrácie.

9 Údržba a ošetrovanie

– Zabalený stroj je možné skladovať v suchom
sklade bez vykurovania v prípade, že vnútorná
teplota neklesá pod -5 °C. Nezabalený stroj sa
smie skladovať len v suchej uzatvorenej miest-
nosti kde teplota neklesá pod +5 °C a kde nemôže
dochádzať ku žiadnym veľkým výkyvom teploty.

– Na zabezpečenie cirkulácie vzduchu sa musia
otvory na ochladzovanie vzduchom, ktoré sú prí-
tomné v kryte motora, udržiavať voľné a čisté. 

– Stroj sa automaticky vypne keď sa opotrebujú uh-
líkové kefky. Na vykonanie údržby je potrebné
stroj zaslať do servisnej dielne.

– Ak má výškové nastavenie ťažký chod, mali by ste
odsávací kryt stiahnuť a vyčistiť.

Zákaznícky servis a opravy sú vykoná-
vané len výrobcom alebo servisnými
dielňami: adresy najbližších servisov
nájdete na stránke:
www.festool.com/service

Používajte iba originálne náhradné
diely Festool! Obj. č. nájdete na strán-
ke:

www.festool.com/service

10 Životné prostredie
Elektrické náradie nevyhadzujte do domáceho od-
padu! Náradie, príslušenstvo a obaly odovzdajte na
recykláciu v súlade s ochranou životného prostre-
dia. Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len pre EÚ: Podľa európskej smernice 2002/96/ES
o odpade z elektrických a elektronických zariadení
sa musia použité elektrické prístroje separovať
a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na
ochranu životného prostredia.
Informácie o nariadení REACh: 
www.festool.com/reach

11 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:
2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ, EN 60 745-
1, EN 60 745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2013-07-08

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým
prúdom
 Pred akýmikoľvek údržbovými prácami vždy vy-

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
 Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vyžadujú

otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba auto-
rizovaný zákaznícky servis.

EKAT

1

2
3 5

4

Renovačná fréza Sériové č.

RG 80 E 769231, 768829,768798

Označenie CE z roku:2013
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12 Výber nástroja

Frézovacia hlava Výbava Oblasť použitia Nastavenie počtu 
otáčok

Frézovacia hlava „plo-
chá“ s 12 tvrdokovo-
vými frézovacími 
kotúčmi FZRG 80

– Odstraňovanie omietky
– Odstraňovanie elastických ochran-

ných náterov zo stien a podláh
– Odstraňovanie gumených spodných

vrstiev a zvyškov lepidla (zvyšky ko-
bercov)

– Odstraňovanie zvyškov lepidla na ob-
kladačky

– Odstraňovanie asfaltu a ochranných
náterov betónu

– Odstraňovanie latexových alebo ole-
jových farieb zo sadrových povrchov

4 – 6

Frézovacia hlava „špi-
catá“ s 12 tvrdokovo-
vými frézovacími 
kotúčmi SZRG 80

– Odstraňovanie omietky
– Odstraňovanie nerovností

a výčnelkov po debnení z čerstvého
betónu

– Odstraňovanie gumených spodných
vrstiev a zvyškov lepidla (zvyšky ko-
bercov)

– Odstraňovanie zvyškov lepidla na ob-
kladačky

– Odstraňovanie omietok na báze
umelej živice z tepelných izolácií

– Odstraňovanie latexových alebo ole-
jových farieb zo sadrových povrchov

4 – 6

Brúsna hlava Výbava Oblasť použitia Nastavenie počtu 
otáčok

Diamantová brúsna 
hlava, brúsny kotúč s 8 
diamantovými brús-
nymi segmentmi DIA 
HARDRG 80

– Odstraňovanie nerovností
a výčnelkov z poterových podláh

– Odstraňovanie nerovností zo starého
betónu

– Obrusovanie a začisťovanie zvetra-
ných betónových dielcov

6

Diamantová brúsna 
hlava, brúsny kotúč s 8 
diamantovými brús-
nymi segmentmi DIA 
ABRASIV-RG 80

– Obrusovanie a začisťovanie čerstvé-
ho betónu

– Brúsenie abrazívnych materiálov
– Odstraňovanie nerovností

a výčnelkov z poterových podláh

6

Diamantová brúsna 
hlava DIA THERMO-RG 
80

– Tuhé a termoelastické materiály, na-
pr. ochranné nátery, elastické lepidlá

5 – 6
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Tvrdokovová brúsna 
hlava, brúsny kotúč 
s tvrdokovovými brús-
nymi zrnami HW Grob-
RG 80

– Odstraňovanie elastických ochran-
ných náterov zo stien a podláh

– Odstraňovanie sadry a pórobetónu
– Odstraňovanie znečistení

z betónových plôch
– Odstraňovanie latexových alebo ole-

jových farieb zo sadrových povrchov
– Hrubé opracovávanie

3 – 5

Diamantová brúsna 
hlava, brúsny kotúč 
s prispájkovanými dia-
mantovými zrnami DIA 
UNI-RG 80

– Univerzálne použitie, odstraňovanie
farieb z betónu, tvrdej omietky, dre-
va, odstraňovanie elastických lepi-
diel, tvrdej omietky, mäkkého betónu

5 – 6

Tvrdokovová brúsna 
hlava, brúsny kotúč 
s tvrdokovovými brús-
nymi zrnami HW Fein-
RG 80

– Odstraňovanie elastických ochran-
ných náterov zo stien a podláh

– Odstraňovanie sadry a pórobetónu
– Odstraňovanie znečistení

z betónových plôch
– Odstraňovanie latexových alebo ole-

jových farieb zo sadrových povrchov
– Jemné opracovávanie

3 – 5

Brúsna hlava Výbava Oblasť použitia Nastavenie počtu 
otáčok


