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

1 Symboly
 Varovanie pred všeobecným nebezpečen-

stvom
 Varovanie pred zásahom elektrickým 

prúdom

 Použite respirátor!

 Použite ochranu sluchu!

 Čistenie vetracích kanálov a prachového 
fi ltra

 Prečítajte si návod/upozornenia!

 Nepatrí do komunálneho odpadu.

 Trieda ochrany II

2 Technické údaje 
Výkon 550 W
Otáčky  340 - 910 min-1

Brúsny tanier - Ø  215 mm
Brusivo - Ø  225 mm
Upnutie nástroja D 13/10 
Prípojka odsávania prachu  36 mm (27 mm)
Dĺžka krátkej verzie (bez predlžovacej rúry)  
 1,10 m
Dĺžka dlhej verzie (s predlžovacou rúrou)  1,60 m
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014
Krátka verzia  3,80 kg
Dlhá verzia  4,60 kg

3 Prvky náradia

[1-1] Brúsna hlava
[1-2] Predlžovacia rúra
[1-3] Úchop
[1-4] Brusivo 
[1-5] Sieťový kábel
[1-6] Rukoväť (izolované úchopové plochy)

4 Použitie na určený účel
PLANEX je zariadenie určené na brúsenie tmele-
ných suchých stien, stropov a stien vnútorných aj 
vonkajších, ako aj na odstraňovanie zvyškov ta-
piet, farebných náterov, obkladov, zvyškov lepidla 
a voľnej omietky.

   Pri obrusovaní veľkých tmelených plôch s vy-
sokým stupňom tvorby prachu vám odporú-

čame použiť mobilný vysávač Festool CTL/M 
36 E AC PLANEX .

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

5 Bezpečnostné pokyny
5.1  Všeobecné bezpečnostné pokyny 

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpeč-
nostné pokyny, návody, obrazový materiál 
a technické údaje, ktoré sú k elektrickému 

náradiu priložené. Pri nedodržaní nasledujúcich 
pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, 
požiaru a/alebo ťažkým poraneniam.
Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia a 
pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti použiť.
V bezpečnostných pokynoch použitý pojem „elek-
trické náradie“ sa vzťahuje na elektrické náradia 
napájané zo siete (so sieťovým káblom) a elektric-
ké náradia prevádzkované s akumulátorom (bez 
sieťového kábla).

1  BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a.  Pracovný priestor udržiavajte čistý a osvetle-

ný. Neporiadok alebo nedostatočné osvetlenie 
pracoviska môžu spôsobiť poranenia.

b.  Nepracujte s elektrickým náradím v prostre-
dí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa 
nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo 
prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré 
môžu zapáliť prach alebo pary.

c.  Deti a iné osoby držte počas používania elek-
trického náradia v bezpečnej vzdialenosti. 
Pri rozptýlení môžete stratiť kontrolu nad 
náradím.

2  ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a.  Zástrčka elektrického náradia musí byť kom-

patibilná so zásuvkovým modulom. Zástrčka 
sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Nepo-
užívajte zástrčkový adaptér spolu s uzem-
neným elektrickým náradím. Nezmenené 
zástrčky a kompatibilné zásuvkové moduly 
znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b.  Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnený-
mi povrchmi rúr, vykurovania, sporákov a 
chladničiek. Keď je vaše telo uzemnené, hrozí 
zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

c.  Elektrické náradie chráňte pred dažďom a 
vlhkom. Vniknutie vody do elektrického nára-
dia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

d.  Prívodné káble nepoužívajte na iný účel, 
ako sú určené, napr. na nosenie, zavesenie 
elektrického náradia alebo vyťahova nie 
zástrčky zo zásuvkového modulu. Prívodné 
káble chráňte pred teplom, olejom, ostrými 
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hranami a pohyblivými dielmi. Poškodené 
alebo zamotané prívodné káble zvyšujú riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

e. Keď pracujete s elektrickým náradím vo 
vonkajšom prostredí, používajte len predlžo-
vacie vedenia, ktoré sú určené do exteriéru. 
Používanie predlžovacieho vedenia určeného 
do exteriéru znižuje riziko úrazu elektrickým 
prúdom.

f.  Ak sa nedá zamedziť prevádzke elektrického 
náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdo-
vý chránič. Použitím prúdového chrániča sa 
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3  BEZPEČNOSŤ OSÔB
a. Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte 

a k práci s elektrickým náradím pristupujte 
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, 
keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Moment nepozornosti 
pri používaní elektrického náradia môže viesť 
k vážnym poraneniam.

b. Používajte osobné ochranné prostriedky a 
vždy aj ochranné okuliare. Používanie osob-
ných ochranných prostriedkov, ako protipra-
chová maska, protišmyková bezpečnostná 
obuv, ochranná helma, chrániče sluchu, v 
závislosti od druhu a použitia elektrického 
náradia, znižuje riziko poranení.

c. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu náradia 
do prevádzky. Prv než elektrické náradie 
zapojíte do elektrickej siete a/alebo pripojíte 
k akumulátoru, uistite sa, že je vypnuté. Ak 
pri nosení elektrického náradia máte prst na 
spínači alebo náradie pripojíte k elektrickému 
zdroju, môže to viesť k úrazom.

d. Pred zapnutím elektrického náradia odstráň-
te nastavovacie nástroje alebo skrutkovacie 
kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza 
v otáčavej časti elektrického náradia, môže 
spôsobiť poranenia.

e. Vyvarujte sa neprirodzenému držania tela. 
Postarajte sa vždy o stabilný postoj a rov-
nováhu. Budete tak mať lepšiu kontrolu nad 
elektrickým náradím v neočakávaných situá-
ciách.

f. Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev ale-
bo ozdoby. Vlasy a odev držte v bezpečnej 
vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľný odev, 
ozdoby alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do 
pohyblivých častí.

g. Ak je možné namontovať zariadenia na 
odsávanie a zachytávanie prachu, pripojte 
ich a správne ich používajte. Používanie od-

sávacieho zariadenia môže znížiť ohrozenie 
prachom.

h. Aj keď na základe skúseností s používaním 
elektrického náradia ste s náradím oboz-
námený, nemajte falošný pocit bezpečia a 
neignorujte bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa používania elektrického náradia. Nepo-
zorné konanie môže v zlomku sekundy viesť 
k závažným poraneniam.

4  POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE S ELEK-
TRICKÝM NÁRADÍM

a.  Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte 
elektrické náradie určené na danú prácu. 
S vhodným elektrickým náradím pre daný 
rozsah výkonu sa vám bude pracovať lepšie 
a bezpečnejšie.

b.  Nepoužívajte elektrické náradie s pokaze-
ným vypínačom. Elektrické náradie, ktoré sa 
už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné 
a musí sa opraviť.

c. Pred vykonávaním nastavení náradia, 
výmenou nasadzovacích nástrojov alebo 
odložením náradia zástrčku vytiahnite zo 
zásuvkového modulu a/alebo vyberte od-
nímateľný akumulátor. Tieto bezpečnostné 
opatrenia zabránia neúmyselnému spusteniu 
elektrického náradia.

d. Keď elektrické náradie nepoužívate, odložte 
ho mimo dosahu detí. Elektrické náradie 
nenechajte používať osoby, ktoré s ním nie 
sú oboznámené alebo si neprečítali tieto 
pokyny. Elektrické náradie predstavuje ne-
bezpečenstvo, keď ho obsluhujú neskúsené 
osoby.

e. O elektrické náradie a nasadzovacie nástroje 
sa dôkladne starajte. Skontrolujte, či pohyb-
livé časti bezchybne fungujú a či sa nezase-
kávajú, či niektoré časti nie sú zlomené alebo 
poškodené, aby sa nepriaznivo neovplyvnila 
činnosť elektrického náradia. Poškodené 
diely pred nasadením nasadzovacieho nástro-
ja dajte opraviť. Príčinou mnohých úrazov je 
nesprávne údržba elektrického náradia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte vždy ostré a 
čisté. Starostlivo udržiavané rezacie nástro-
je s ostrými hranami sa menej zasekávajú a 
lepšie sa vedú.

g.  Elektrické náradie, nasadzovacie nástroje 
atď. používajte podľa týchto pokynov. Zohľad-
nite pritom pracovné podmienky a vykonáva-
nú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iné aplikácie, než sú určené, môže viesť k 
nebezpečným situáciám.
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h.  Rukoväti a úchopové plochy udržiavajte 
suché, čisté a zbavené oleja a tuku. Klzké 
rukoväti a úchopové plochy neumožňujú bez-
pečné ovládanie a kontrolu nad elektrickým 
náradím v nepredvídaných situáciách.

5  SERVIS
a.  Opravu elektrického náradia zverte len kva-

lifi kovanému odbornému personálu a len s 
použitím originálnych náhradných súčiastok. 
Zaistí sa tým zachovanie bezpečnosti elektric-
kého náradia.

b.  Na opravu a údržbu používajte len originálne 
súčiastky. Použitie nesprávneho príslušen-
stva alebo náhradných súčiastok môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom alebo k porane-
niam.

5.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
náradie

- Toto náradie je určené na brúsenie. Preštu-
dujte si všetky bezpečnostné pokyny, návody, 
vyobrazenia a opisy, ktoré boli dodané s nára-
dím. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov 
môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, 
vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.

- Na práce, ako je hrubovanie brúsením, kar-
táčovanie, leštenie alebo rezanie brúsnym 
kotúčom, sa toto náradie nesmie používať. 
Práce, na ktoré nie je náradie konštruované, 
môžu zapríčiniť nebezpečenstvo a  ohrozenie 
zdravia.

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je fi r-
mou Festool vyvinuté a špeciálne určené pre 
toto náradie. Skutočnosť, že sa diel príslušen-
stva dá na náradie namontovať, nie je zárukou 
bezpečnej prevádzky.

- Prípustné otáčky príslušenstva musia byť 
minimálne tak vysoké, ako maximálne otáčky 
uvedené na náradí. Časti príslušenstva, ktoré 
sú vystavené vyšším než prípustným otáčkam, 
môžu prasknúť.

- Vonkajší priemer a  hrúbka príslušenstva 
musia vyhovovať uvedenému veľkostnému 
rozsahu náradia. Príslušenstvo s nesprávnymi 
rozmermi nemožno dostatočne chrániť alebo 
ovládať.

- Vkladacie nástroje so závitovou vložkou sa 
musia presne hodiť na závit brúsneho vretena. 
Pri vkladacích nástrojoch, ktoré sa montujú 
pomocou príruby, sa musí priemer otvoru 
vkladacieho nástroja presne hodiť na upínací 
priemer príruby. Vkladacie nástroje, ktoré sa 
neupevnia presne na elektrické náradie, sa 
otáčajú nerovnomerne a silno vibrujú, čo môže 

viesť k strate kontroly.
- Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred 

každým použitím príslušenstva skontrolujte, 
či napr. brúsne taniere nie sú vylomené ale-
bo nemajú trhliny, či oporné kotúče nemajú 
trhliny a  nie sú nadmerne opotrebované. 
Po každom prípade prekontrolujte, či nára-
die a  príslušenstvo nie je poškodené alebo 
namontujte nepoškodené príslušenstvo. Po 
kontrole a montáži príslušenstva sa vy a osoby 
stojace pri vás postavte mimo roviny rotá-
cie pracovného nástroja a  nechajte náradie 
počas jednej minúty bežať pri maximálnych 
otáčkach. Poškodené príslušenstvo sa obvykle 
počas tohto testovacieho času rozlomí.

- Používajte osobné ochranné prostriedky. 
Podľa potreby používajte ochranný štít alebo 
ochranné okuliare. Ak je to účelné, používaj-
te respirátor, ochranu sluchu, bezpečnostné 
rukavice a  pracovnú zásteru ako ochranu 
pred nárazmi malých častí nástroja alebo ob-
rábanej plochy. Ochranné okuliare musia byť 
schopné zastaviť letiace úlomky sutín vytvárané 
pri rozličných prácach. Respirátor alebo dýcha-
cí prístroj musia byť schopné fi ltrovať čiastočky 
vznikajúce pri vašej práci. Trvalá silná hluková 
záťaž môže viesť k nahluchlosti.

- Pri vás stojace osoby sa majú zdržiavať v bez-
pečnej vzdialenosti od pracoviska. Každá oso-
ba pohybujúca sa na pracovisku musí používať 
osobné ochranné prostriedky. Časti obrábanej 
plochy alebo prasknutého príslušenstva môžu 
odletieť a  zapríčiniť poranenia aj mimo bez-
prostredného pracoviska.

- Keď vykonávate práce, pri ktorých by rezný 
nástroj mohol zasiahnuť skryté elektrické 
vedenia alebo vlastný napájací kábel, držte 
náradie iba za izolované držadlá. Kontakt s ve-
dením pod napätím vystavuje napätiu aj kovové 
časti náradia a  vedie k  zásahu elektrickým 
prúdom.

- Udržiavajte napájací kábel v  dostatočnej 
vzdialenosti od rotujúcich častí. Keď stratíte 
kontrolu nad náradím, mohol by sa napájací 
kábel pretnúť alebo zachytiť a vtiahnuť tak vašu 
ruku alebo rameno do rotujúcich častí.

- Náradie nikdy neodkladajte, kým sa pracovný 
nástroj úplne nezastaví. Rotujúce pracovné ná-
stroje sa môžu zaseknúť do odkladacej plochy, 
čo môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

- Nenechávajte náradie spustené, keď ho pre-
nášate. Pri náhodnom dotyku sa môže rotujúci 
pracovný nástroj zachytiť vo vašom oblečení, 
čím vám môže spôsobiť vážne rezné poranenia.
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- Pravidelne čistite vetracie kanály náradia. 
Chladiaci ventilátor nasáva prach do skrine 
náradia a  nadmerný nános kovového prachu 
môže viesť k elektrickému ohrozeniu.

- Nepracujte s  náradím v  blízkosti horľavých 
látok. Iskry by mohli tieto látky zapáliť.

- Nepoužívajte pracovné nástroje s kvapalino-
vým chladením. Voda alebo iný kvapalný chla-
diaci prostriedok môžu zapríčiniť (smrteľný) 
zásah elektrickým prúdom.

Príčina a prevencia spätných rázov
Spätný ráz je náhlou reakciou na zablokovanie 
alebo vzpriečenie rotujúceho kotúča, oporného 
kotúča, kefy alebo iného príslušenstva. V prípade 
zablokovania alebo vzpriečenia nastane náhle 
zastavenie rotujúceho príslušenstva, čo sa ako 
vratná reakcia prejaví nekontrolovateľným zrých-
lením náradia proti smeru rotácie príslušenstva 
okolo miesta zablokovania.
Ak sa napríklad brúsny kotúč zablokuje alebo 
vzprieči v obrábanej ploche, môže sa obvod kotúča 
v mieste zablokovania vryť do obrábanej plochy, 
čo má za následok uvoľnenie alebo vyskočenie 
kotúča. Kotúč môže vyskočiť buď k používateľovi 
alebo od neho, v závislosti od smeru rotácie kotúča 
v mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa pritom 
môžu aj roztrhnúť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho používania 
náradia a/alebo nesprávneho spôsobu práce ale-
bo obsluhy a možno mu zabrániť rešpektovaním 
nasledujúcich preventívnych opatrení. 
- Náradie držte vždy pevne a zaujmite takú po-

zíciu, aby ste mohli kontrolovať sily vznikajúce 
pri spätnom ráze. Na optimálnu kontrolu nad 
spätnými rázmi alebo reakčnými momentmi 
pri rozbehu používajte vždy pomocné držadlo, 
ak je dodané. Používateľ môže kontrolovať re-
akčné momenty alebo sily spätného rázu, ak 
boli prijaté vhodné preventívne opatrenia. 

- Nikdy nedávajte ruku príliš blízko rotujúcich 
pracovných nástrojov. Pracovné nástroje sa 
môžu odraziť cez vašu ruku.

- Nestojte v  oblasti, do ktorej sa náradie do-
stane pohybom pri spätnom ráze. Spätný ráz 
spôsobí zrýchlenie náradia proti smeru rotácie 
kotúča v mieste zablokovania.

- Buďte zvlášť opatrní pri práci v  rohoch, na 
ostrých hranách atď. Vyvarujte sa odskočenia 
a zachytenia pracovného nástroja. Rohy, ostré 
hrany alebo odskočenie zväčšujú náchylnosť 
na zachytenie rotujúceho pracovného nástroja, 
pričom môžu zapríčiniť stratu kontroly alebo 
spätný ráz.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pri jemnom 
brúsení
- Pri jemnom brúsení nepoužívajte predimen-

zované brúsne kotúče. Pri výbere brúsnych 
kotúčov postupujte podľa informácií výrobcu. 
Príliš veľký brúsny kotúč, ktorý veľmi presahuje 
cez brúsny tanier, predstavuje nebezpečenstvo 
rezania a  môže viesť k  zachyteniu, zlomeniu 
kotúča alebo spätnému rázu.

Dodatočné výstražné upozornenia
- Náradie držte pri práci vždy pevne obomi ru-

kami a dbajte na bezpečný postoj. Náradie sa 
pri držaní obomi rukami istejšie vedie.

- Ak pri brúsení vzniká výbušný prach alebo 
prach náchylný na samovznietenie, bezpod-
mienečne treba rešpektovať pokyny na spra-
covanie dodané výrobcom materiálu.

- Pri práci môže vznikať škodlivý/jedovatý 
prach (napr. olovený náter, niektoré druhy 
dreva a  kov). Dotyk alebo vdýchnutie tohto 
prachu môže predstavovať ohrozenie pre ob-
sluhujúcu osobu alebo iné osoby v  blízkosti. 
Rešpektujte bezpečnostné predpisy platné 
vo vašej krajine. Elektrické náradie pripojte 
na vhodné odsávacie zariadenie. Na ochranu 
vášho zdravia používajte respirátor P2.

- Nikdy nepoužívajte náradie s  poškodeným 
káblom. Nedotýkajte sa poškodeného kábla 
a  vytiahnite zástrčku, ak sa kábel poškodí 
počas práce. Poškodené káble zvyšujú riziko 
zásahu elektrickým prúdom.

- Náradie používajte maximálne s dvomi pre-
dlžovacími rúrami. 

5.3  Hodnoty emisií
Typické hodnoty emisií stanovené podľa EN 62841 
sú:
Hladina akustického tlaku 83 dB(A)
Hladina akustického výkonu 94 dB(A)
Prídavok neurčitosti merania K = 3 dB

  POZOR

Hluk vznikajúci pri práci poškodzuje sluch. 
• Používajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty kmitania (vektorový súčet troch 
smerov) stanovené podľa EN 62841: 
Hodnota emisie kmitania
(3-osové) ah < 2,5 m/s2

Neurčitosť  K = 1,5 m/s2 
Udávané hodnoty emisií (vibrácií, hluku)
– slúžia na porovnávanie strojov,
– sú vhodné aj na predbežné odhadovanie zaťaže-
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nia vibráciami a hlukom pri používaní,
– reprezentujú hlavné spôsoby používania elek-

trického náradia.

  POZOR

Hodnoty emisií sa môžu líšiť od uvedených 
hodnôt. 
Závisí to od použitého nástroja a typu opracová-
vaného obrobku.
- Potrebné je posúdiť skutočné zaťaženie počas 

celkového prevádzkového cyklu.
- V závislosti od skutočného zaťaženia je potreb-

né určiť vhodné bezpečnostné opatrenia na 
ochranu osoby obsluhujúcej náradie.

6 Uvedenie do prevádzky

   VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu, ak sa náradie používa 
pri neprípustnom napätí alebo frekvencii.
- Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa 

musia zhodovať s údajmi na typovom štítku 
náradia.

- V Severnej Amerike sa smie používať iba ná-
radie Festool s napätím 120 V.

  POZOR

Zohrievanie plug it prípojky pri neúplne uzav-
retom bajonetovom uzávere 
Nebezpečenstvo popálenia
- Pred zapnutím elektrického náradia sa uistite, 

že bajonetový uzáver na sieťovom prípojnom 
vedení je kompletne uzavretý a zaistený.

Prepínač [5-2] slúži ako spínač/vypínač (I = ZAP, 0 
= VYP). Pripojenie a odpojenie prívodného vedenia 
[1-5] pozrite obrázok [4].

7 Nastavenia náradia

   VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu, zásah elektrickým 
prúdom

   Pred každou manipuláciou s náradím vždy 
vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

7.1 PLANEX montáž
   Držte brúsnu hlavu [1-1] tak, aby brúsny tanier 

smeroval nadol.
   Uvoľnite upínacie páky [2-1] a [2-2], ak sú utiah-

nuté.
   Zasuňte predlžovaciu rúru [1-2] až na doraz do 

otvoru, ako je zobrazené na [2].
   Utiahnite upínacie páky [2-1] a [2-2].
   Vložte násuvný kontakt [3-2] do uchytenia, ako 

je zobrazené na [3].
   Stlačte násuvný kontakt smerom dole, kým sa 

nezaistí.
   Analogicky postupujte pri nasadení dielu s dr-

žadlom [1-3].
   Ak chcete PLANEX používať v  krátkej verzii, 
napr. na brúsenie stien v úzkych priestoroch, 
brúsnu hlavu [1-1] namontujte priamo na diel 
s držadlom [1-3].

   Pri demontáži nezabudnite uvoľniť násuvný 
kontakt stlačením tlačidla [3-1] predtým, než 
uvoľníte upínacie páky [2-1] a [2-2].

7.2  Elektronika
Náradie je vybavené elektronikou so spínaním 
celých vĺn s nasledujúcimi vlastnosťami:

Pozvoľný rozbeh
Elektronicky riadený pozvoľný rozbeh zaisťuje 
plynulý rozbeh náradia.

Regulácia otáčok
Otáčky je možné plynulo meniť pomocou regulač-
ného prvku [5-1] v rozsahu 310 až 920 min-1. Máte 
tak možnosť optimálne prispôsobiť reznú rýchlosť 
danému materiálu.

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

7.3 Výmena brúsneho taniera
   Zastrčte šesťhranný kľúč (veľkosť 5) do skrutky 

s vnútorným šesťhranom [6-1] na brúsnom ta-
nieri. 

   Tanier pevne držte a uvoľnite ho otáčaním šesť-
hranného kľúča. 

   Na zaistenie optimálneho chodu bez hádzania 
vyčistite dosadaciu plochu brúsneho taniera na 
hnacom hriadeli.

   Vložte nový brúsny tanier.
   Pevne utiahnite skrutku [6-1].
   Používajte iba brúsne taniere určené pre toto 
náradie. 

   Aby mohol byť zaistený optimálny sací výkon, 
tesniaca plocha medzi náradím a  brúsnym 
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tanierom sa počas prvých minút po výmene 
brúsneho taniera zbrúsi. Počas toho sú otáčky 
náradia o niečo nižšie a pri brúsení vznikajú 
biele penové častice, ktoré nemajú škodlivý 
vplyv na funkciu náradia.

  Ak sa stroj s  novým tanierom nedá spustiť 
priamo, tanier niekoľko ráz pretočte rukou, 
aby sa zabrúsil.

7.4 Upevnenie brusiva
Na brúsny tanier StickFix možno rýchlo a jedno-
ducho upevniť vhodné brúsne kotúče StickFix. Pri-
ľnavé brúsne kotúče [1-4] sa jednoducho pritlačia 
na brúsny tanier [6-2] a priľnavý povlak taniera 
StickFix ich pevne drží. Dbajte pritom na to, aby 
sa dierovanie na brúsnom kotúči krylo s dierova-
ním odsávania [7-3]. Po použití sa brúsny kotúč 
jednoducho opäť odoberie.

7.5 Nastavenie vnútorného/vonkajšieho 
odsávania

Podľa veľkosti obrúsených častíc môžete prepínať 
medzi vnútorným a vonkajším odsávaním.

   Na prepínanie odsávania použite spínač [7-1].

Symbol Odsávanie Použitie
Vonkajšie od-
sávanie [7-2] 
(medzi brúsnym 
kotúčom a kefo-
vým vencom)

Odsávanie väč-
ších častíc, napr. 
zvyškov tapiet

Vnútorné odsá-
vanie [7-3] (Die-
rovanie sania) 

Odsávanie malých 
častíc, napr. tmel 
a s vysokým sa-
cím účinkom

7.6  Nastavenie sacieho výkonu
Sací výkon môžete nastaviť podľa podkladu. 
Regulácia je možná iba vtedy, keď je aktivované 
vnútorné odsávanie (pozrite kap. 7.5).

   Na nastavenie sacieho výkonu použite regulačný 
prvok [5-3].

1: nízky sací výkon
6: vysoký sací výkon

   Začnite s nízkym sacím výkonom (poloha 1) a po-
maly ho zvyšujte, kým sa nevytvorí citeľný prítlak.

   Vysoký sací výkon umožňuje pohodlné brúse-
nie stropov a stien.

   Nastavenie príliš silného sacieho výkonu 
môže spôsobiť mykanie náradia a zhoršiť jeho 
vedenie. Okrem toho môže dôjsť k preťaženiu 
náradia a aktivuje sa ochranné vypnutie. Čer-
vená dióda pomaly bliká. Elektronika prepne na 
regeneračné otáčky. V tomto prípade nesmiete 
v žiadnom prípade pracovať ďalej, kým náradie 

nevychladne.

7.7  Brúsenie v blízkosti okrajov
Odnímateľný segment s  kefami vám umožňuje 
redukovať vzdialenosť medzi stenou/stropom 
a brúsnym tanierom.

   Podržte stlačené tlačidlo [9-1].
   Odoberte segment s kefami [9-2].
   V  kryte SYSTAINERS sa nachádza držiak na 
uloženie segmentu s kefami.

   Na nasadenie segmentu ho zaveste na strane 
oproti tlačidlu [9-1] a nakloňte ho k brúsnej hlave, 
aby sa zaistil.

7.8 Odsávanie

  POZOR

Vdýchnutý prach môže poškodiť dýchacie cesty!
   Náradie vždy pripojte na odsávanie. 
   Pri prašnej práci používajte respirátor.

Na odsávacie hrdlo [8-2] možno pripojiť odsávací 
nástroj Festool s priemerom odsávacej hadice 27 
mm alebo 36 mm (odporúča sa kvôli lepšiemu 
saciemu výkonu). 

   Špeciálna odsávacia hadica zabezpečuje pro-
stredníctvom špeciálneho sacieho nástavca 
[8-1] (dostupný v rámci príslušenstva) trvalé 
uchytenie a lepšiu ochranu proti zalomeniu. 

   Pri veľkých plochách použite mobilný vysávač 
CTL/M 36 E AC PLANEX , pretože tak bude trvale 
zaručený potrebný sací výkon.

   Stlačením zeleného tlačidla [8-4] uvoľnite me-
chanickú aretáciu [8-3].

   Hadicu odsávacieho nástroja nasaďte na odsá-
vacie hrdlo [8-2].

   Mechanickú aretáciu [8-3] vykloňte smerom 
hore, kým sa nezaistí.

8 Prevádzka

  VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
   Nedržte náradie za brúsnu hlavu.
   Náradie držte pevne obomi rukami.
   Skôr než náradie spustíte, presvedčte sa, že 

všetky upínacie páky sú utiahnuté.

   Pripojte náradie na napájaciu sieť.
   Pred spustením držte brúsnu hlavu v určitej 
vzdialenosti od brúsenej plochy.

   Spustite náradie.
   Spínač/vypínač je vybavený beznapäťovým 
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vypínaním. To zabraňuje automatickému 
spusteniu po prerušení dodávky napätia (napr. 
výpadok prúdu). Na spustenie náradia po pre-
rušení dodávky napätia stlačte znova spínač/
vypínač [5-2].

   Vykonajte brusičskú prácu.
   Nepreťažujte náradie príliš silným pritláča-
ním! Najlepší výsledok dosiahnete, keď budete 
pracovať s  mierne silným prítlakom. Výkon 
a kvalita brúsenia závisia v podstate od voľby 
správneho brusiva.

   Po skončení brúsenia náradie vypnite.

Vizuálne varovné signály na brúsnej hlave
Nasledujúce vizuálne signály sa zobrazujú pomo-
cou LED diódy [10-2] na skrini motora a náradie 
sa prípadne prestaví na nízke otáčky.

Pomalé blikanie LED diódy
Náradie je prehriate v dôsledku silného znečiste-
nia vetracích kanálov a prachového fi ltra [10-1].

   Vyčistite vetracie kanály.
   Odoberte prachový fi lter [10-1].
   Odstráňte nános.
   Vložte prachový fi lter [10-1], musíte počuť, ako 

zaskočí.
   Blikanie skončí po vyčistení a vychladnutí ná-
radia. Môžete pokračovať v práci.

Ak LED dióda bliká aj napriek vyčistenému situ 
fi ltra a vyčisteným vetracím kanálom: 

   Znížte prítlačnú silu.
  Kolieskom [5-3] znížte sací výkon.

Rýchle blikanie LED diódy
V prípade chybnej funkcie v prenose otáčok z dr-
žadla do motora dôjde po spustení ku zvýšeniu 
otáčok motora na maximálnu hodnotu a súčasne 
rýchlo bliká LED dióda [10-2], kým je náradie 
spustené. 

   Vyskytla sa vnútorná funkčná porucha. Nára-
die sa musí prekontrolovať v  autorizovanom 
zákazníckom servise.

9  Údržba a ošetrovanie

  VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu, zásah elektrickým 
prúdom

   Pred každou prácou s náradím vždy vytiahnite 
sieťovú zástrčku zo zásuvky.

   Všetky práce na údržbe a  opravách, ktoré 
vyžadujú otvorenie skrine motora, smie 
vykonávať iba autorizovaný servis.

   Pravidelne kontrolujte zástrčku a  kábel 
a v prípade poškodenia ich nechajte vymeniť 
autorizovaným zákazníckym servisom.

Zákaznícky servis a opravy sú vyko-
návané len výrobcom alebo servisný-
mi dielňami: adresy najbližších ser-
visov nájdete na stránke:
www.festool.com/Service

EKAT

1

2
3 5

4
Používajte iba originálne náhradné 
diely Festool! Obj. č. nájdete na strán-
ke: www.festool.com/Service 

  Na zaistenie cirkulácie vzduchu sa musia vetra-
cie kanály v skrini motora udržiavať vždy voľné 
a čisté. Rešpektujte pokyny k vizuálnym varovným 
signálom v kapitole "8 Prevádzka".

   Násuvné kontakty udržiavajte čisté. Pravidelne 
ich čistite. Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé 
predmety.

Náradie je vybavený špeciálnym automaticky vy-
pínajúcim zariadením. Pri opotrebovaní jeho uh-
líkov nastane automatické prerušenie napájania 
a náradie sa zastaví.

   Ak upínacie páky nevykazujú potrebnú prídrž-
nú silu, musíte ich dotiahnuť: 

   Utiahnite skrutky na upínacích pákach [2-1] a [2-
2] o cca 1/8 otáčky.

10  Príslušenstvo, náradie 
Používajte iba originálne príslušenstvo Festool 
určené pre toto náradie a  originálny spotrebný 
materiál Festool, pretože tieto systémové kompo-
nenty sú navzájom optimálne zladené. Pri použití 
príslušenstva a spotrebného materiálu iných do-
dávateľov rastie pravdepodobnosť kvalitatívneho 
zhoršenia pracovných výsledkov a  obmedzenia 
nárokov plynúcich zo záruky. Podľa použitia môže 
dôjsť ku zväčšenému opotrebovaniu náradia alebo 
ku zvýšeniu vašej osobnej námahy. Chráňte preto 
seba, váše náradie a vaše záručné nároky tým, že 
budete používať výlučne originálne príslušenstvo 
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Festool a spotrebný materiál Festool!
Objednávacie čísla príslušenstva a  nástrojov 
nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na in-
ternetovej stránke www.festool.com.

11  Likvidácia
Elektrické náradie neodhadzujte do domového 
odpadu! Prístroj, príslušenstvo a obal recykluj-
te. Rešpektujte pritom predpisy platné v  danej 
krajine.

Iba EU: Podľa európskej smernice o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a jej 
presadení v národnom práve sa musia použité 
elektrické prístroje separovať a odovzdávať na 
recykláciu v súlade s predpismi na ochranu ži-
votného prostredia.
Informácie o nariadení REACh:
www.festool.com/reach

12 Odstraňovanie chýb

Problém Možné príčiny Náprava

P L A N E X  sa po 
povrchu pohybuje 
hádzavo.

Sací účinok príliš silný Znížte sací výkon alebo v prípade potreby 
prepnite na vonkajšie odsávanie.

Tvrdý stierkový materiál, resp. tvrdé pod-
klady

Znížte sací výkon alebo v prípade potreby 
prepnite na vonkajšie odsávanie.

Znížte otáčky.

Sací účinok je nedo-
statočný.

Filtračný prvok na 
CTL/M 36 E AC P L A N E X  upchatý / 
zanesený.

Pravidelné čistenie fi ltračného prvku:
Možnosť 1: Nastavte regulátor sacej sily 
na maximálny sací výkon. Zakryte dlaňou 
na 10 sekúnd otvor dýzy, sacej hadice 
alebo nasávania na odsávači, až sa spustí 
automatické čistenie. 
Možnosť 2: Filtračný prvok vyčistite me-
chanicky (odsať).
Možnosť 3: Skontrolujte poškodenie a za-
nesenie fi ltračného prvku. Pravidelne 
vkladajte nový fi ltračný prvok.

Vak na odpad nesprávne nainštalovaný. Dierované otvory vo vaku na odpad musia 
byť vo vnútri nádoby.

Namiesto odpadového vrecka je nainšta-
lované fi ltračné vrecko.

V režime P L A N E X  pracujte len s vakom 
na odpad (šedé vrecko).

Na CTL/M 36 E AC P L A N E X  nastavený 
príliš nízky odsávací výkon.

Nastavte regulátor sacej sily na vyššiu 
hodnotu.

Otáčky P L A N E X  príliš vysoké Znížte otáčky.

Vnútorné odsávanie na P L A N E X  s re-
guláciou nasávania na stupni 1

Zvýšte účinok sania alebo prepnite na 
vonkajšie odsávanie.

Stierkový materiál s vysokým podielom 
plniva, mäkká stierka

Zapnite na P L A N E X  vonkajšie odsá-
vanie, nastavte regulátor nasávania na 
stupeň 6, v extrémnych prípadoch znížte 
otáčky.

Sacia hadica upchatá alebo prehnutá. Odstráňte upchatie a hadicu narovnajte.

Vak na odpad plný Vak odstráňte.

Príliš veľký úber 
z opracovávaného 
materiálu

Otáčky P L A N E X  príliš vysoké Znížte otáčky.

Sací účinok na P L A N E X  príliš silný Znížte sací účinok alebo prepnite na von-
kajšie odsávanie.

Stierkový materiál s vysokým podielom 
plniva, mäkká stierka

Zapnite na zariadení P L A N E X  vonkajšie 
odsávanie, nastavte regulátor nasávania 
na stupeň 6, v extrémnych prípadoch zníž-
te otáčky.

Príliš hrubá zrnitosť brusiva Zvoľte jemnejšiu zrnitosť.
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Problém Možné príčiny Náprava

Kvalita povrchu nie je 
optimálna

Nesprávna zrnitosť brusiva Zvoľte jemnejšiu zrnitosť.

Časy schnutia stierkového materiálu nie 
sú správne dodržané.

Rešpektujte technické návody a odporú-
čania výrobcu.

Sací účinok na zariadení P L A N E X  príliš 
silný

Sací účinok na zariadení P L A N E X  zníž-
te.

Stierkový materiál s vysokým podielom 
plniva, mäkká stierka

Zvoľte jemnejšiu zrnitosť, napr. P180.

K povrchu priložená už bežiaca brúska 
(tvorenie rýh)

Brúsku priložte a až potom zapnite.

Pri práci na ploche vždy pracujte so sní-
mateľným kefovým segmentom.

Brúsne ryhy na po-
vrchu

Šikmé nasadenie tvrdého brúsneho ta-
niera na povrchu.

Použite brúsny tanier IP s tanierom 
rozhrania

Pri veľmi mäkkom stierkovom materiáli 
je brúsny tanier príliš tvrdý, resp. zrnitosť 
brusiva príliš hrubá.

Použite brúsny tanier IP s tanierom 
rozhrania

Zvoľte jemnejšiu zrnitosť brusiva (dostať 
brusivo Brilliant 2 do zrnitosti P 320).

Vypnutie zariadenia 
P L A N E X  počas 
práce - na hlave za-
riadenia sa rozsvieti 
červená LED

Prachový fi lter na zariadení P L A N E X 
upchatý

Prachový fi lter na zariadení P L A N E X 
vyčistite.

Príliš silný tlak -> zariadenie zapína 
ochranu proti prehriatiu

Stroj nechajte vychladnúť a vyvíjajte menší 
prítlak; v extrémnych prípadoch zapnite 
vonkajšie odsávanie a regulátor nasávania 
nastavte na stupeň 6.

P L A N E X  bez funk-
cie

Brúsny tanier zablokovaný – po výmene 
taniera ešte nie je zabrúsený.

Tanier niekoľko ráz pretočte rukou, aby sa 
zabrúsil, pozri kapitolu 7.3

Elektrický konektor nie je správne pripo-
jený.

Skontrolujte bezpečné spojenie konekto-
ra.

Pokiaľ dôjde k iným problémom než sú tu uvedené, kontaktujte prosím svoj zákaznícky servis Festool 
alebo vašu špecializovanú predajňu.
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норми или нормативни документи:

et  EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainu-
vastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele 
standarditele ja normdokumentidele: 

hr  Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo 
pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u 
skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjer-
nica, normi ili normativnih isprava:

lv  ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties 
pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts 
atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatī-
vajiem dokumentiem: 

lt  EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visą 
atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina 
visus aktualius šių direktyvų, normų arba normaty-
vinių dokumentų reikalavimus: 

sl  ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo 
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi velja-
vnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali 
normativnih dokumentov: 

hu  EU megfelelőségi nyilatkozat: Kizárólagos 
felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a 
termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy 
normatív dokumentumok minden vonatkozó köve-
telményének megfelel: 

el  Δήλωση πιστότητας ΕΚ: Δηλώνουμε με 
αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν 
ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των 
ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων 
τυποποίησης: 

sk  ES-Vyhlásenie o zhode: Zodpovedne vyh-
lasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými 
relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, 
noriem alebo normatívnych dokumentov: 

ro  Declaraţia de conformitate CE: Declarăm pe 
proprie răspundere că acest produs este conform 
cu toate cerinţele relevante din următoarele direc-
tive, norme sau documente normative: 

tr  AT uygunluk deklarasyonu: Bütün sorum-
lulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün 
aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmelik-
lerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını 
karşıladığını taahhüt ederiz.

sr  EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod 
usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledece 
direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:

is  EB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér 
með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðei-
gandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum 
breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:  
________________________________________
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* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 
49999999
 in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 
49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999
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