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1 Symboly

2 Technické údaje

3 Prvky zariadenia

4 Používanie na určený účel
Jednoručný hoblík je vhodný na opracovávanie
– dreva, mäkkých plastov a drevu podobných mate-

riálov, 
– používajte ho len s vkladacími nástrojmi ponúka-

nými firmou Festool.
Tento stroj je určený a jeho používanie je povolené
výlučne poučeným osobám alebo odborníkom.

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 nasledujúcich výstražných upozornení

a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prú-
dom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a návody či po-
kyny si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti po-
užiť.
Pojem „elektrické náradie“, použitý
v bezpečnostných pokynoch, sa vzťahuje na sieťové
elektrické náradie (so sieťovým káblom) a na aku-
mulátorové elektrické náradie (bez sieťového káb-
la).

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

Neporiadok a nedostatočné osvetlenie pracovis-
ka môžu viesť k úrazom.

b. Nepracujte s náradím vo výbušnom prostredí,
v ktorom sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, kto-
ré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výpa-
rov.

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

d. Elektrické náradie nenechávajte zapnuté bez
dozoru. Elektrické náradie opustite až vtedy, keď
sa pracovný nástroj úplne zastavil.

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

konkrétnej zásuvky. Zástrčku nesmiete žiad-
nym spôsobom upravovať. Pri uzemnenom ná-
radí nepoužívajte žiadne adaptéry na zástrčku.
Neupravené zástrčky a vyhovujúce zásuvky znižu-
jú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b. Vyhýbajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory,

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Noste ochranu sluchu!

Používajte ochranné okuliare!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Noste ochranné rukavice!

Vytiahnite sieťovú zástrčku!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Jednoručný hoblík EHL 65 EQ

Výkon 720 W

Otáčky (naprázdno) n0 15600 min-1

Šírka hobľovania 65 mm

Úber triesok 0 - 4 mm

max. hĺbka falcu 23 mm

Hmotnosť (bez sieťového kábla) 2,4 kg

Trieda ochrany / II

[1-1] Uhlový prvok na upínanie sacej hadice

[1-2] Odsávací nátrubok

[1-3] Značka na prečítanie hrúbky triesok

[1-4] Nastavenie hrúbky triesok

[1-5] Stupnica pre hrúbku triesok

[1-6] Tlačidlo na zmenu strany odsávacieho 
hrdla

[1-7] Zakrytovanie pre špirálový nôž

[1-8] Vypínač

[1-9] Kľúč na vnútorný šesťhran

[1-10] Oporná nožička

[1-11] Drážka v tvare V na fazetovanie (zrazenie 
hrán)
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sporáky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemnené.

c. Chráňte náradie pred dažďom alebo vlhkosťou.
Preniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.

d. Kábel nepoužívajte na iné účely, ako je naprí-
klad prenášanie náradia, zavesenie alebo vyťa-
hovanie zástrčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí náradia.Poškodené ale-
bo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektric-
kým 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 robí-

te, 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 ochrannú výbavu a vždy noste
ochranné okuliare. Používanie osobných ochran-
ných prostriedkov, 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 vy-
pínači alebo keď je náradie pri pripájaní na zdroj
prúdu 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 pohyblivej
časti náradia, môže byť príčinou vážnych úrazov
a poranení.

e. Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabilný
postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Máte tak
v nečakaných situáciách nad náradím lepšiu kon-
trolu.

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 sa
môžu v pohyblivých častiach zachytiť.

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.

h. Nepripustite, aby ste sa kvôli zvyklostiam, na-
dobudnutým pri častom používaní náradia,
uspokojili len s vlastným úsudkom a nedodržali
tak základné bezpečnostné princípy pri použí-
vaní náradia. Neobozretná činnosť môže zapríči-
niť ťažké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

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

správne elektrické náradie.So správnym elek-
trickým náradím budete pracovať lepšie
a bezpečnejšie v danom výkonovom spektre.

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

c. Predtým, než začnete nastavovať náradie, meniť
príslušenstvo alebo pred odložením náradia,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.Toto opatrenie
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 odporúča-
nia a pokyny. Používanie elektrického náradia je
nebezpečné pre 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 ovplyvňujú
funkciu 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 odporúčaniami a tak, ako je to predpísané
pre tento osobitný typ náradia. Zohľadnite pri-
tom dané pracovné podmienky a vykonávanú
činnosť.Používanie elektrického náradia na iné
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účely, než na aké je určené, môže viesť
k nebezpečným situáciám.

h. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez znečis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukoväti neumožňu-
jú bezpečnú manipuláciu a kontrolu nad
elektrickým náradím v neočakávaných situáci-
ách.

5 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A
POUŽÍVANIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
a. Akumulátory nabíjajte len pomocou nabíjačiek,

ktoré odporúča výrobca. Pri nabíjačke, ktorá je
vhodná pre určitý druh akumulátorov, hrozí riziko
vzniku požiaru v prípade, že sa používa spolu
s inými akumulátormi.

b. Používajte iba akumulátory určené pre dané
elektrické náradie. Použitie iných akumulátorov
môže byť príčinou úrazu a vzniku požiaru.

c. Nepoužívaný akumulátor uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí,
kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých ko-
vových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulátora môže zapríčiniť popáleniny alebo
vznik požiaru.

d. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte oplách-
nite postihnuté miesto prúdom vody. Ak sa táto
kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku
pomoc.Kvapalina unikajúca z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

e. Pred vložením akumulátora sa uistite, že je ná-
radie vypnuté. Vloženie akumulátora do zapnuté-
ho elektrického náradia môže viesť k úrazom.

6 SERVIS
a. Prístroj nechajte opraviť vždy iba kvalifikovaný-

mi odborníkmi a len s použitím originálnych ná-
hradných dielov. Zaistíte tak, že náradie si
zachová svoju bezpečnosť.

b. Na opravu a údržbu používajte len originálne
diely. Pri použití neschváleného príslušenstva
alebo náhradných dielov môže dôjsť k úrazu elek-
trickým prúdom alebo k ťažkým poraneniam.

5.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
konkrétne náradie

– Pred odložením náradia počkajte na zastavenie
hriadeľa s nožmi.Voľne uložený rotujúci hriadeľ
s nožmi sa môže zaseknúť do povrchu, a to môže
viesť ku strate kontroly, ako aj k vzniku ťažkých
poranení.

– Elektrické ručné náradie držte iba za izolované
úchopové plochy, pretože nožový hriadeľ môže

zachytiť vlastnú sieťovú šnúru náradia. Po kon-
takte s vedením pod napätím môžu viesť napätie
aj kovové časti náradia, čo môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.

– Obrobok upevnite a zaistite pomocou svoriek
alebo iným spôsobom na stabilný podklad.Ak
budete obrobok držať iba rukou alebo oproti svoj-
mu telu, bude nestabilný, čo môže viesť ku strate
kontroly.

– Elektrické náradie Festool možno montovať len
do pracovných stolov, ktoré sú výrobcom Festo-
ol na to určené. Montáž do iného, svojpomocne
zhotoveného pracovného stola môže spôsobiť to,
že elektrické náradie už nebude bezpečné, čo
môže viesť k ťažkým úrazom. 

– Pred každým použitím skontrolujte funkciu mon-
tážneho zariadenia a stroj používajte len vtedy,
keď toto zariadenie správne funguje.

– 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.

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

Hodnota emisií vibrácií ah (súčet vektorov v troch
smeroch) a odchýlky K, zistenej podľa normy
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!

Hladina akustického tlaku LPA = 77 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA = 88 dB(A)

Neistota K = 3 dB

Noste ochranu sluchu!

Hodnota emisií vibrácií (v troch
osiach):

ah < 2,5m/s2

Neistota K = 1,5m/s2
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6 Uvedenie do prevádzky

Pred pripojením a odpojením sieťovej šnúry
stroj vždy vypnite!

Pripojenie a odpojenie sieťovej šnúry - pozri obr.
[2].
Zapnutie: stlačte [1-7]
Vypnutie: uvoľnite [1-7]

7 Nastavenia

7.1 Elektronika
Náradie je vybavené elektronikou so spínaním ce-
lých vĺn s nasledujúcimi vlastnosťami:

Pozvoľný rozbeh
Elektronicky riadený pozvoľný rozbeh zaisťuje ply-
nulý rozbeh náradia.

Konštantné otáčky
Otáčky motora sú elektronicky udržiavané na kon-
štantnej úrovni. Tým je zabezpečená nemenná
rýchlosť rezu aj pri zaťažení.

Tepelná poistka
Pri príliš vysokej teplote motora sa zredukuje prí-
vod prúdu a otáčky. Náradie beží iba so zníženým
výkonom, aby sa umožnilo rýchle ochladenie venti-
látorom motora. Po ochladení sa náradie opäť sa-
močinne rozbehne naplno.

7.2 Nastavenie hrúbky triesok
 na otočnom gombíku [1-4].

Značka [1-3] znázorňuje na stupnici [1-5] otočného
gombíka nastavený úber triesok.

 Jeden zárez na stupnici znamená zmenu úberu
triesok o cca 0,1 mm.

Odporúčanie: pri šírke hobľovania viac ako 40 mm
nenastavujte hrúbku triesok väčšiu ako 2,5 mm.

7.3 Výmena špirálového noža [3]

 Vyberte kľúč na vnútorný šesťhran.
 Povoľte tri upínacie skrutky na hobľovacom

hriadeli.

 Odoberte špirálový nôž.
 Vyčistite upínaciu drážku pre nôž.
 Špirálový nôž HW65 (488 503) vložte popísanou

stranou k zadnej spodnej časti hoblíka.
 Špirálový nôž vyrovnajte pravítkom tak, aby bol

na čelnej strane v jednej rovine s bočnými hra-
nami prednej a zadnej spodnej časti hoblíka. 

 Dotiahnite upínacie skrutky (začnite najskôr
strednou upínacou skrutkou).

7.4 Odsávanie

Odsávanie je možné s použitím:
– vrecka na zachytávanie triesok [4-1] (príslušen-

stvo) pri hrdle pre odsávanie [4-4]
– mobilného vysávača so sacou hadicou [4-2] Ø 27

alebo Ø 36 (príslušenstvo), pripojenou na uhlo-
vom prvku [4-3]

Pripojenie odsávania je pritom možné na obidvoch
stranách náradia:
 Tlačidlo [4-5] zatlačte silno nadol.

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

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

zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky!

väčší úber triesok menší úber triesok

VAROVANIE

Nebezpečenstvo spätného rázu, zlej kvality hob-
ľovania pri opotrebovanom špirálovom noži
 Používajte len ostré a nepoškodené špirálové

nože.

POZOR

Horúci a ostrý nástroj
Nebezpečenstvo poranenia
 Noste ochranné rukavice.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia prachom
 Prach môže byť zdraviu škodlivý. Preto nikdy ne-

pracujte bez odsávania.
 Pri odsávaní zdraviu škodlivého prachu vždy do-

držiavajte národné ustanovenia.
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 Vytiahnite pripájací diel na protiľahlej strane

[4A].
 Zasuňte ho tlačidlom dopredu do otvoru v kryte,

až na doraz [4B]
Otočením uhlového prvku [4-3] je možné ľubovoľne
nastaviť smer odlietavania triesok. 

8 Práca s náradím

 Nastavte želanú hrúbku triesok (pozrite si kapi-
tolu 7.2).

 Priložte hoblík prednou spodnou časťou na ob-
robok bez toho, aby sa pritom hobľovacia hlava
dotýkala obrobku.

 Zapnite hoblík.
 Veďte hoblík po obrobku tak, aby spodná časť

hoblíka rovno doliehala na obrobok. 
 Pri prihobľovaní zaťažte prednú spodnú časť

hoblíka. 
 Pri ďalšom hobľovaní a vyhobľovaní zaťažte

zadnú spodnú časť hoblíka.

8.1 Odkladanie hoblíka

Na bezpečné odloženie má náradie EHL 65 EQ na
konci spodnej časti hoblíka opornú nožičku [1-10].
Keď elektrické náradie zdvihnete, automaticky vyč-
nieva oporná nožička nad spodnú časť hoblíka na-
toľko, aby sa pri odložení hoblíka na rovnú plochu
hobľovací nôž nedotýkal povrchu.

8.2 Fazetovanie
Na fazetovanie (zrazenie hrán) obrobku, je predná
spodná časť hoblíka vybavená 90° drážkou v tvare
písmena V [1-11]. Táto drážka v tvare písmena
V má hĺbku 2 mm, takže pri nastavení hrúbky trie-
sok na hodnotu 0, zrazíte hranu o 2 mm.

8.3 Stacionárne použitie
V spojení so stacionárnym zariadením SE-EHL
(488524) sa dá hoblík prevádzkovať aj stacionárne. 

9 Údržba a ošetrovanie

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

Náradie je vybavené špeciálnymi samoodpájacími
uhlíkmi. Po ich opotrebovaní nastane automatické
prerušenie napájania a náradie sa zastaví. 
Na zaistenie cirkulácie vzduchu sa musia chladiace
otvory na kryte motora udržiavať vždy voľné a čisté. 

10 Príslušenstvo
Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete
vo vašom katalógu Festool alebo na internete na
„www.festool.com“.

10.1 Montáž hĺbkového dorazu pre falce [5]
Hĺbkový doraz pre falce [5-2] sa dá plynulo nastavo-
vať v rozmedzí 0 a 23 mm. Nastavenú hĺbku falcu si
môžete prečítať na značke [5-1].

10.2 Montáž paralelného dorazu [6]
Na hobľovanie pozdĺž hrany sa dá, po povolení upí-
nacieho mechanizmu [6-1], dorazom nastaviť šírka
hobľovania v rozmedzí od 0 do 65 mm.

11 Životné prostredie
Prístroj neodhadzujte do komunálne-
ho odpadu! Prístroje, príslušenstvo
a obaly recyklujte podľa predpisov na
ochranu životného prostredia. Dodr-
žiavajte platné národné predpisy.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, poškodenia špirálo-
vého noža
 Hobľovaná plocha nesmie obsahovať kovy!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
 Používajte len s úplne funkčnou opornou nožič-

kou [1-10].
 Hobľovací hriadeľ sa po vypnutí ešte niekoľko se-

kúnd otáča. Počkajte, kým hobľovací hriadeľ úpl-
ne zastaví.

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.
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Len EU: Podľa Európskej smernice 2002/96/ES sa
musia použité elektrické prístroje zvlášť zberať
a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na
ochranu životného prostredia. 
Informácie o nariadení REACh: www.festool.com/
reach

12 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt je
v súlade s nasledujúcimi normami a smernicami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ, EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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