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Hoblík

Technické údaje 
Výkon  850 W 
Otáčky (voľnobeh) 12000 min-1

Šírka hobľovania   82 mm
Hĺbka záberu   0 - 3,5 mm
max. hĺbka drážky -
Hmotnosť (bez kábla) 3,9 kg

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyč-
nom návode na obsluhu.

Symboly
 Varovanie pred všeobecným nebezpečen-

stvom

 Prečítajte si návod/pokyny

 Používajte ochrannú dýchaciu masku!

 Používajte chrániče sluchu!

 Používajte ochranné okuliare.

 Noste ochranné rukavice!

 Vytiahnite sieťovú zástrčku!

 Trieda ochrany II

1 Použitie na určený účel
Stroj je spolu s ponúkanými vkladacími nástrojmi 
značky Festool určený na opracovávanie dreva, 
mäkkých plastov a drevu podobných materiálov.

 Za škody a úrazy zapríčinené používaním 
na iný než určený účel ručí používateľ.

2 Bezpečnostné pokyny 

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpeč-
nostné upozornenia a  pokyny. Pri ne-

rešpektovaní nasledujúcich upozornení a pokynov 
môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru 
a/alebo k ťažkým poraneniam.
Všetky bezpečnostné upozornenia a  návody si 
odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

Pojem „Elektrické náradie“ použitý v bezpečnost-
ných pokynoch sa vzťahuje na sieťové elektrické 

náradie (so sieťovým káblom) a na akumulátorové 
elektrické náradie (bez sieťového kábla).

I) Pracovisko

a) Udržiavajte na svojom pracovisku čistotu 
a poriadok. Neporiadok a nedostatočné osvet-
lenie pracoviska môžu viesť k úrazom.

b) S náradím nepracujte vo výbušnom prostre-
dí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, 
plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára 
iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu 
alebo pár.

c) Deti a ostatné osoby nesmú byť počas použí-
vania elektrického náradia v blízkosti. Pri vy-
rušení môžete stratiť kontrolu nad náradím. 

d) Elektrické náradie nenechávajte bežať bez 
dozoru. Elektrické náradie smiete opustiť až 
po jeho úplnom zastavení. 

II) Elektrická bezpečnosť

a) Zástrčka náradia musí súhlasiť so zásuvkou. 
Zástrčku nesmiete žiadnym spôsobom upra-
vovať. Nepoužívajte žiadne adaptéry spolu 
s uzemneným náradím. Neupravené zástrč-
ky a vyhovujúce zásuvky znižujú riziko zásahu 
elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nými plochami, ako sú rúry, radiátory, spo-
ráky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým 
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemne-
né.

c) Udržiavajte náradie mimo dosahu dažďa ale-
bo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického 
náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prú-
dom.

d) Kábel nepoužívajte na iný účel, na prenáša-
nie, zavesenie náradia alebo na vytiahnutie 
zástrčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel mimo 
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých hrán ale-
bo pohyblivých častí náradia. Poškodené ale-
bo spletené káble zvyšujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.

e) Ak s  elektrickým náradím pracujete von-
ku, používajte iba predlžovacie káble, ktoré 
sú na tento účel schválené. Používanie pre-
dlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho 
prostredia znižuje riziko zásahu elektrickým 
prúdom.

f)  Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektric-
kého náradia vo vlhkom prostredí, použite 
ochranný spínač pri poruchových prúdoch. 
Použitie ochranného spínača pri poruchových 
prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prú-
dom.
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III) Bezpečnosť osôb

a) Buďte sústredení, venujte pozornosť tomu, čo 
robíte a k práci s elektrickým náradím pristu-
pujte rozumne. Náradie nepoužívajte, ak ste 
unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoho-
lu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri 
používaní náradia môže viesť k vážnym pora-
neniam.

b) Používajte osobné ochranné prostriedky 
a  vždy používajte ochranu očí. Používanie 
osobných ochraných prostriedkov, akými sú 
respirátor, bezpečnostná obuv s protišmyko-
vou úpravou, ochranná prilba alebo ochrana 
sluchu, podľa druhu a  použitia elektrického 
náradia, znižuje riziko poranení.

c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia. 
Predtým, než vsuniete zástrčku do zásuvky sa 
uistite, že spínač je v polohe „VYP“. Keď máte 
pri prenášaní náradia prst na spínači alebo keď 
je náradie pri pripájaní na zdroj prúdu zapnu-
tý, môže to viesť k úrazom.

d) Pred spustením náradia odstráňte všetky na-
stavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavova-
cí nástroj alebo kľúč, ktorý zostane pripevne-
ný k pohyblivej časti náradia, môže byť príči-
nou vážnych úrazov.

e) Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabil-
ný postoj a stále udržiavajte rovnováhu. Máte 
tak v nečakaných situáciách nad náradím lep-
šiu kontrolu.

f)  Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nenoste 
voľný odev ani šperky. Dbajte na to, aby sa 
vaše vlasy nedostali príliš blízko k pohybli-
vým častiam. Voľný odev, šperky alebo dlhé 
vlasy sa môžu v pohyblivých častiach zachy-
tiť.

g)  Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez zne-
čistenia olejom a mastivom. Klzké rukoväte 
neumožňujú bezpečnú manipuláciu a kontro-
lu elektrického náradia v nepredvídaných si-
tuáciách.

h) Ak má elektrické náradie možnosť pripoje-
nia zariadení na odsávanie a  zachytávanie 
prachu, presvedčte sa, že sú tieto pripojené 
a správne používané. Používanie týchto zaria-
dení obmedzuje riziká vznikajúce prachom.

IV) Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

a) Náradie nepreťažujte. Na vašu prácu použí-
vajte správne elektrické náradie. So správ-
nym elektrickým náradím budete prácu v da-
nom rozsahu výkonu vykonávať lepšie a bez-
pečnejšie.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má 
poškodený spínač. Elektrické náradie, ktoré 

nemožno zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné 
a musí byť opravené.

c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky predtým, než 
začnete vykonávať nastavenie náradia, výme-
nu príslušenstva alebo pred odložením nára-
dia. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo 
náhodného spustenia náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uschovajte 
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Náradie ne-
smú používať osoby, ktoré s ním nie sú oboz-
námené alebo ktoré si neprečítali tieto poky-
ny. Elektrické náradie je nebezpečné, keď ho 
používajú neskúsené osoby.

e) Náradie starostlivo udržiavajte v  dobrom 
stave. Kontrolujte, či pohyblivé časti nára-
dia fungujú bezchybne a neviaznu, či sú časti 
zlomené alebo tak poškodené, že obmedzu-
jú funkciu náradia. Zaistite opravu poškode-
ných častí pred použitím náradia. Mnoho úra-
zov je spôsobených nesprávnou údržbou elek-
trického náradia.

f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a  čisté. 
Starostlivo udržiavané a naostrené rezacie ná-
stroje menej viaznu a ľahšie sa vedú.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné 
nástroje atď. používajte v súlade s týmito po-
kynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísa-
ný pre konkrétny typ náradia. Dbajte pritom 
na dané pracovné podmienky a druh vykoná-
vanej práce. Používanie elektrického náradia 
na iné účely, než na aké je určené, môže viesť 
k nebezpečným situáciám.

h) Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez zne-
čistenia olejom a tukom. Klzké rukoväti ne-
umožňujú bezpečnú manipuláciu a kontrolu 
nad elektrickým náradím v neočakávaných si-
tuáciách.

V) Používanie a  starostlivosť o  akumulátorové ná-
radie

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je 
náradie vypnuté. Vloženie akumulátora do 
zapnutého elektrického náradia môže viesť 
k úrazom. 

b) Akumulátory nabíjajte iba pomocou nabíja-
čiek, ktoré odporúča výrobca. Použitie nabí-
jačky pre iné akumulátory môže mať za násle-
dok vznik požiaru.

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

d) Nepoužívaný akumulátor uschovávajte odde-
lene od kovových predmetov, ako sú sponky, 
mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drob-
né kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť 
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spojenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi 
akumulátora môže zapríčiniť popáleniny ale-
bo vznik požiaru.

e) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z aku-
mulátora uniknúť kvapalina. Vyvarujte sa 
kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vy-
myte postihnuté miesto prúdom vody. Ak sa 
táto chemická látka dostane do očí, vyhľadaj-
te lekársku pomoc. Chemická látka unikajú-
ca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie 
pokožky alebo popáleniny.

VI) Servis

a) Náradie nechajte vždy opraviť kvalifikovaným 
osobám, používajte iba originálne náhradné 
diely. Zaistíte tak bezpečnosť náradia.

b) Pri opravách a údržbe používajte len origi-
nálne súčasti Festool. Pri použití neschvále-
ného príslušenstva alebo náhradných dielov 
môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom ale-
bo k ťažkým poraneniam.

2.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
náradie

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

- Elektrické náradie držte iba za izolované úcho-
pové plochy, pretože hriadeľ s  nožmi môže 
zachytiť vlastnú sieťovú šnúru. Po kontakte 
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 k stabilnému podkladu. 
Ak budete obrobok držať iba rukou alebo opretý 
o telo, bude nestabilný, čo môže viesť k 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 
montážneho zariadenia a stroj používajte len 
vtedy, keď toto zariadenie správne funguje.

  Používajte vhodné prostried-
ky osobnej ochrany: ochranu 
sluchu, ochranné okuliare, pri 
prašných prácach protipracho-
vú masku, ochranné rukavice 
pri manipulácii s drsnými ma-
teriálmi a výmene nástroja.

2.3 Hodnoty emisií
Typické hodnoty emisií stanovené podľa EN 60745 
sú:
Hladina akustického tlaku 80 dB(A)
Hladina akustického výkonu 91 dB(A)
Prídavok neurčitosti merania K = 3 dB

 
 Používajte chrániče sluchu! 

Celkové hodnoty kmitania (vektorový súčet troch 
smerov) stanovené podľa EN 60745: 
Hodnota emisie kmitania 
(3-osové) ah < 2,5 m/s2 
Nestálosť  K = 1,5 m/s²
Udávané hodnoty emisií (vibrácií, hluku)

 – slúžia na porovnávanie strojov,
 – sú vhodné aj na predbežné odhadovanie 

zaťaženia vibráciami a hlukom pri používaní,
 – reprezentujú hlavné spôsoby používania 

elektrického náradia.
Zvýšenie je možné pri odlišnom používaní, s iný-
mi vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej 
údržbe. Dodržiavajte odporúčané časy voľnobež-
ného chodu a státia stroja!

3 Elektrické pripojenie a uvedenie do pre-
vádzky

 Sieťové napätie a  frekvencia sa musia 
zhodovať s údajmi uvedenými na typovom 
štítku!

Na zapnutie najskôr stlačte tlačidlo na blokovanie 
zapnutia [1-1] a potom spínač [1-2] (stlačenie = 
ZAPNUTÉ, uvoľnenie = VYPNUTÉ).

4 Elektronika
 Náradie je vybavené elektronikou so 

spínaním celých vĺn s  nasledujúcimi 
vlastnosťami: 

Pozvoľný rozbeh
Elektronicky riadený pozvoľný rozbeh zaisťuje 
plynulý rozbeh náradia.

Konštantné otáčky
Predvolené otáčky motora sa elektronicky udržia-
vajú na konštantnej úrovni. Tým je zabezpečená 
nemenná rezná rýchlosť aj pri zaťažení.

Brzda (HL 850 EB)
Pri vypnutí je nástroj v priebehu 1,5 až 2 sekúnd 
elektronicky zabrzdený a zastavený.

5 Nastavenia náradia
 Pred každou prácou na náradí vždy vytiah-

nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
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5.1 Nastavenie hrúbky hoblín
- Uvoľnite zaisťovací mechanizmus [3-1] zatlače-

ním dozadu.
- Nastavte hrúbku hoblín otáčaním rukoväte [3-2]. 

Stupnica [3-3] zobrazuje nastavený úber hoblín. 
- Uzatvorte zaisťovací mechanizmus [3-1] zatla-

čením dopredu, aby sa nastavený úber hoblín 
zafixoval. 

Maximálny úber hoblín je 3,5 mm. Aby sa stroj 
nepreťažoval, odporúčame nenastavovať pri šír-
ke hobľovania > 40 mm hodnotu väčšiu ako 2,5. 
Pretočením rukoväte za značku 0 mm dosiahnete 
pozíciu P, tzv. parkovaciu pozíciu. V pozícii P je nôž 
hobľovacej hlavy stiahnutý úplne za spodnou časťou 
hoblíka. Pozor: Neplatí to pre hobľovacie hlavy na 
rustikálne opracovanie. 

5.2 Hobľovacia hlava, hobľovacie nože
 Používajte len ostré a nepoškodené hob-

ľovacie nože. Tupé nože zvyšujú nebezpe-
čenstvo spätného rázu a znižujú kvalitu 
hobľovania. 

Hoblík je sériovo vybavený hobľovacou hlavou 
HK 82 SD. Hobľovacia hlava má šikmo vložené 
ostria, kvôli čomu nie je možné hobľovacie nože 
dodatočne dobrusovať.

Výmena hobľovacej hlavy 
- Podržte stlačené zariadenie na aretáciu vretena 

[1-6]. 
- Kľúčom na skrutky so šesťhrannou hlavou [2-7] 

povoľte skrutku [2-2].
- Stiahnite hobľovaciu hlavu [2-6] z hriadeľa. 
- Očistite hriadeľ od prípadných usadenín a ne-

čistôt. 
- Nasaďte na hriadeľ novú hobľovaciu hlavu. 
- Upevnite novú hobľovaciu hlavu s upínacou prí-

rubou [2-4], podložkou [2-3] a skrutkou [2-2]. 
Dotiahnite skrutku [2-2]. 

Výmena hobľovacieho noža
- Pomocou kľúča na skrutky so šesťhrannou hla-

vou [1-4] povoľte tri skrutky [4-1] v hobľovacej 
hlave. 

- Vytiahnite špirálový nôž [4-2] bokom z hobľova-
cej hlavy. 

- Vyčistite upínaciu drážku pre hobľovací nôž. 
Pozor: Aby ste zabránili tvorbe korózie na hob-
ľovacej hlave, musí byť hodnota pH použitého 
čistiaceho prostriedku v rozmedzí 4,5 a 8. 

- Zasuňte nový špirálový nôž [4-2] do upínacej 
drážky v  hobľovacej hlave. Nôž zasúvajte na-
smerovaný popísanou stranou smerom k zadnej 
spodnej časti hoblíka. 

- Pomocou pravítka [4-3] vyrovnajte hobľovací 
nôž tak, aby na čelnej strane lícoval s prednou 
a zadnou spodnou časťou hoblíka. 

 Če spiralni nož na čelni strani štrli navzven 
ali je premaknjen nazaj, pride do napačne 
širine utora.

- Dotiahnite najskôr stredné, potom obidve von-
kajšie skrutky [4-1]. 

5.3 Montáž dorazov
(čiastočne v príslušenstve)

Drážkový hĺbkový doraz FA-HL
Drážkový hĺbkový doraz [2-1] sa upevňuje v otvore 
so závitom [2-14] na pravej strane náradia. 
Dá sa plynulo nastavovať, podľa stupnice v roz-
medzí od 0 do 30 mm. Nastavenú hĺbku drážky 
možno odčítať na značke ryhy [2-13].

Paralelný doraz PA-HL
Paralelný doraz [2-11] sa upevňuje v  otvore so 
závitom [2-9] na ľavej strane náradia. 
Na hobľovanie pozdĺž hrany sa dá - po povolení 
upínacieho mechanizmu [2-10], dorazom nastaviť 
šírka hobľovania v rozmedzí od 0 do 82 mm. 

Uhlový doraz WA-HL 
Uhlový doraz sa pripevňuje podobným spôsobom 
ako paralelný doraz, v otvore so závitom [2-9]. 

5.4 Odsávanie
 Náradie vždy pripojte na odsávanie.

Vyhadzovanie hoblín môžete nastaviť pomocou 
preklopnej páčky [5-2] voliteľne do pravého [5-3] 
alebo ľavého [5-4] otvoru. Na obidva otvory sa dá 
voliteľne pripnúť vrecko na zachytávanie triesok 
a hoblín alebo odsávacia hadica (Ø 36 mm). 

Vrecko na zachytávanie triesok a hoblín SB-HL 
(príslušenstvo) 
Upevnenie vrecka na zachytávanie triesok a hob-
lín sa vykonáva s použitím adaptéra AD-HL [5-6]. 
Adaptér sa zavesí sponou [5-5] na spodnú hranu 
otvoru na vyhadzovanie triesok a hoblín a otoč-
ným gombíkom [5-7] sa priskrutkuje v otvore so 
závitom [5-1]. 

Odsávacia hadica
Odsávaciu hadicu (Ø 36 mm) možno zasunúť buď 
priamo do otvoru na vyhadzovanie triesok hoblín, 
alebo do adaptéra AD-HL na vrecko na zachytá-
vanie triesok a hoblín. 
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6 Odkladanie hoblíka
Pri elektrickom hoblíku je potrebné pamätať na 
to, že hriadeľ hoblíka sa po vypnutí náradia ešte 
niekoľko sekúnd otáča. 
Aby ste mohli náradie bezpečne odložiť, má HL 
850 EB na konci spodnej časti hoblíka opornú 
nožičku [2-8]. Keď elektrické náradie zdvihnete, 
vyčnieva oporná nožička nad spodnú časť hoblíka 
natoľko, aby sa pri odložení hoblíka na rovnú plo-
chu mohol jeho hriadeľ voľne otáčať. 

 Pri odkladaní náradia HL 850 EB dodržujte 
prosím nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, že oporná nožička je dostupná a plne 
funkčná,

- počkajte na zastavenie hriadeľa hoblíka.
Ak pri špeciálnych aplikáciách nemá oporná no-
žička vyčnievať nad spodnú časť hoblíka, dá sa 
posunutím nabok zaaretovať v hornej pozícii [2-8].

7 Práca s náradím
 Hobľovaná plocha nesmie obsahovať 

kovy.
 Obrobok vždy upevnite tak, aby sa pri ob-

rábaní nemohol pohybovať.
 Náradie vždy držte oboma rukami za ur-

čené rukoväte (1.3, 1.7).

Postup  
- Nastavte želanú hrúbku hoblín. 
- 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 prihob-
ľovaní zaťažujte prednú spodnú časť hoblíka a pri 
ďalšom hobľovaní a  pri vyhobľovaní zaťažujte 
zadnú spodnú časť hoblíka.

7.1 Vytváranie drážok
Pomocou hoblíka je možné hobľovať drážku s ne-
obmedzenou hĺbkou.
Na tento účel odklopte ochranný kryt [2-5] tak, 
že páčku [1-5] zatlačíte najskôr dopredu a potom 
bokom doľava. Teraz je odkrytá čelná strana hob-
ľovacej hlavy. 
Po ukončení práce sa ochranný kryt tlakom pru-
žiny samočinne otočí naspäť. 

7.2 Fazetovanie
Na fazetovanie (zrazenie hrán) obrobku, je predná 
spodná časť hoblíka vybavená 90° drážkou v tvare 
písmena V  [2-12]. Táto drážka v  tvare písmena 

V  má hĺbku 2 mm, takže pri nastavení hrúbky 
hoblín na hodnotu 0 zrazíte hranu o 2 mm.

7.3 Stacionárne použitie
V spojení so stacionárnym zariadením SE-HL sa 
dá hoblík prevádzkovať aj stacionárne. Podrobný 
opis je dostupný pri častiach príslušenstva.

7.4 Hobľovacie hlavy na rustikálne opraco-
vanie (príslušenstvo)

Pomocou tohto hoblíka je možné vytvárať aj rusti-
kálne povrchy. Na tento účel slúžia a sú dostupné 
tri hobľovacie hlavy na rustikálne opracovanie:
- HK 82 RG: vytvára povrch s hrubou štruktúrou. 
- HK 82 RF: vytvára povrch s jemnou štruktúrou. 
- HK 82 RW: vytvára nerovnomerne zvlnený po-

vrch.  
 Nože hobľovacích hláv na rustikálne 

opracovanie (HK 82 RF, HK 82 RG, HK 82 
RW) prečnievajú nad spodnú časť hoblíka 
o cca 1,5 mm.

Preto musí byť pri použití hobľovacích hláv na 
rustikálne opracovanie na hoblíku nastavená 
hĺbka rezu na hodnotu 0 mm. V opačnom prípade 
vzniká nebezpečenstvo, že nože hobľovacích hláv 
na rustikálne opracovanie zafrézujú do spodnej 
časti hoblíka a hoblík poškodia. 
Obmedzenie hĺbky rezu [6-2] zabraňuje tomu, aby 
pri prácach s hoblíkom došlo k neúmyselnému 
a nevedomému zväčšeniu hĺbky rezu. 
Zariadenie na obmedzenie hĺbky rezu pripevni-
te na hoblík vždy predtým, než budete pracovať 
s hobľovacou hlavou na rustikálne opracovanie: 
- Nastavte hĺbku rezu na hoblíku na hodnotu 

0 mm,
- upevnite zariadenie na obmedzenie hĺbky rezu 

pomocou otočného gombíka [6-1] na otvore so 
závitom [6-3].

8 Príslušenstvo, nástroje
Používajte iba originálne príslušenstvo Festool 
určené pre toto náradie a originálny spotrebný 
materiál Festool, pretože tieto systémové kom-
ponenty sú navzájom optimálne zladené. Pri 
použití príslušenstva a spotrebného materiálu 
iných dodávateľov sa zvyšuje pravdepodobnosť 
kvalitatívneho zhoršenia pracovných výsledkov a 
obmedzenia nárokov plynúcich zo záruky. Podľa 
použitia môže dôjsť k rýchlejšiemu opotrebova-
niu náradia alebo k zvýšeniu vašej vynaloženej 
námahy. Chráňte preto seba, vaše náradie a vaše 
záručné nároky tým, že budete používať výlučne 
originálne príslušenstvo Festool a spotrebný ma-
teriál Festool!
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Objednávacie čísla príslušenstva a nástrojov 
nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na in-
ternetovej stránke www.festool.com.

9 Údržba a ošetrovanie
 Pred každou prácou s náradím vždy vytiah-

nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 Všetky údržbové a opravné práce, ktoré si 

vyžadujú otvorenie skrine motora, smie 
vykonávať iba autorizovaný zákaznícky 
servis.

Kvôli bezpečnej cirkulácii vzduchu sa musia 
chladiace otvory na kryte motora udržiavať vždy 
voľné a čisté.
Náradie je vybavené špeciálnym automaticky 
vypínajúcim zariadením. Pri opotrebovaní jeho 
uhlíkov nastane automatické prerušenie napája-
nia a náradie sa zastaví.

Zákaznícky servis a opravy len od 
výrobcu alebo servisné dielne: adre-
sy najbližších servisov na: 
 www.festool.com/Service

EKAT

1

2
3 5

4 Používajte iba originálne náhradné 
dielce Festool! Obj. č. na:
 www.festool.com/Service

Na zabezpečenie cirkulácie vzduchu udržiavajte 
otvory na ochladzovanie vzduchom vždy voľné 
a čisté.
Na čistenie vyhadzovača triesok:

 – V  prípade potreby odstráňte adaptér AD-HL 
(5-6) .

 – Vyprázdnite adaptér AD-HL, odstráňte upchatia.
 – Odstráňte zaseknuté triesky z vyhadzovacieho 

otvoru (5-4), prípadne vyčistite prístroj 
rozpúšťadlom na živicu.

 – Pri silnom znečistení demontujte hobľovaciu 
hlavu(kapitola 5.2) a  otvor na vyhadzovanie 
triesok vyčistite.

 – Pripojte odsávanie (kapitola 5.4) a vysajte otvor 
na vyhadzovanie triesok.

Náradie je vybavené špeciálnym automaticky 
vypínajúcim zariadením. Po ich opotrebovaní nas-
tane automatické prerušenie napájania a náradie 
sa zastaví.

10 Likvidácia
Elektrické náradie nevyhadzujte do domáceho 
odpadu! Náradie, príslušenstvo a obaly odovzdaj-
te na recykláciu v súlade s ochranou životného 
prostredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len pre EÚ: Podľa európskej smernice o odpadez 
elektrických a elektronických zariadení sa musia 
použité elektrické prístroje separovať a odovzdá-
vať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu 
životného prostredia.

Informácie onariadení REACh: 
www.festool.com/reach
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