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Originálny návod na používanie

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacja-
zyčnom návode na obsluhu.
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TP 220SK

1 Symboly

2 Bezpečnostné pokyny
– Ak s náradím nepracujete, valce vždy zakryte

ochranným krytom. Nebezpečenstvo poranenia!
– Osoby nablízku sa musia zdržiavať v bezpečnej

vzdialenosti od pracoviska.
– Používajte ochranné okuliare a ochranný odev.
– Na valce s ihlicami nesiahajte. Nebezpečenstvo

poranenia!
– Pri používaní rozpúšťadiel dodržiavajte bezpeč-

nostné pokyny odporúčané výrobcom.
– Pri používaní rozpúšťadiel zabezpečte dostatoč-

né vetranie.

3 Používanie na určený účel
Náradie je určené na perforovanie tapiet. Náradie
vytvára diery a trhliny do tapety, cez ktoré môže pod
tapety lepšie prenikať voda z odstraňovača tapiet.
Táto funkcia je zaručená iba pri papierových tape-
tách, ktoré boli prilepené lepidlom rozpustným vo
vode.
Za škody a úrazy, spôsobené používaním v rozpore
s určeným účelom využitia, ručí používateľ.

4 Technické údaje

5 Prvky zariadenia

6 Používanie

 Snímanie a nasadzovanie ochranného krytu
[obr. 3].

Dĺžkové nastavenie teleskopickej tyče
 Odistite (odklopte) zaisťovaciu páčku [2-1]! 
 Vytiahnite teleskopickú tyč na požadovanú dĺž-

ku.
 Zaistite (zaklopte) zaisťovaciu páčku [2-1]! 
 Dĺžku teleskopickej tyče môžete nastavovať ply-

nulo. Prídržnú silu zaisťovacej páčky možno,
keď je zaistená (zaklopená), nastaviť skrut-
kou[2-2]. 

Nastavenie hĺbky perforácie
 Otočným gombíkom nastavte požadovanú hĺbku

[4-1] perforácie.
 Perforáciu nenastavujte príliš hlboko,

v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
omietky/podkladu. Začnite s najmenším nasta-
vením hĺbky a perforáciu v prípade potreby na-
stavte hlbšie. Jedno otočenie otočného gombíka
zodpovedá hĺbke 1 mm.

Postup
 Náradie priložte na plochu a s miernym prítla-

kom ho posúvajte pozdĺž tapety.

Symboly

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Návod, prečítajte si upozornenia!

Noste ochranné rukavice!

Používajte ochranné okuliare!

Pozor! Nebezpečenstvo porezania!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Tip, pokyn

Pokyn na činnosť

TP 220

Hmotnosť s ochranným krytom 1,7 kg

Hmotnosť bez ochranného
krytu

1,5 kg

Dĺžka 870 - 1370 mm

max. hĺbka perforácie 3 mm

[1-1] Teleskopická tyč

[1-2] Zvieracia páka na zmenu nastavenia dĺžky 
teleskopickej tyče

[1-3] Zmena nastavenia hĺbky

[1-4] Ihlicové valce

[1-5] Ochranný kryt

POZOR

Odpadávajúce zvyšky tapiet môžu napadať do očí!
 Používajte ochranné okuliare.
 Používajte vhodný ochranný odev.
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 Lepší výsledok dosiahnete, ak náradie budete

posúvať v smere šípky, čím zabránite jeho pre-
vráteniu (pozri nasledujúci obr.).

Počas pracovných prestávok a po skončení práce
 Na náradie po skončení každej práce vždy nasa-

ďte ochranný kryt [obr. 3].

7 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

7.1 Výmena valcov s ihlicami

[obr. 5]
 Skrutky s plochou hlavou pomocou pomocných

plechov otáčaním proti sebe povoľte.
 Odstráňte prvý valec.
 Druhý valec s hriadeľom vytiahnite z náradia

a valec stiahnite z hriadeľa.
 Na hriadeľ nasaďte nový valec. 

Nezabúdajte: Hroty valca musia vždy
smerovať do stredu náradia. 
Valec s hriadeľom zasuňte do ná-

radia a namontujte druhý valec (dodržiavajte
smer!).

 Obidve skrutky navzájom zostrutkujte.
Druhý pár valcov vymeňte rovnakým spôsobom.

 Vôľa vo valcoch s ihlicami zabezpečuje funkciu
na mierne nerovných miestach podkladu.

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

9 Životné prostredie
Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpa-
du! Zariadenia, príslušenstvo a obaly recyklujte
v súlade s predpismi na ochranu životného prostre-
dia. Dodržiavajte platné národné predpisy.

POZOR

Ostré a špicaté hrany! 
Nebezpečenstvo poranenia!
 S náradím manipulujte veľmi opatrne

a používajte vhodné ochranné rukavice.

EKAT

1

2
3 5

4


