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Schwingschleifer
Orbital sander
Ponceuse vibrante

Seriennummer *
Serial number *

N° de série *
(T-Nr.)

RS 100 CQ 202868, 490263 

bg  Акумулаторна пробивна отвертка. Ние 
обявяваме с еднолична отговорност, че този 
продукт е съгласуван с всички релевантни 
изисквания на следните ръководни линии, 
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 fi rmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün 
aşağıda açıklanan ilgili direktifl erin 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-samræmisyfi rlýsing. Við staðfestum hér 
með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðei-
gandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum 
breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum: 

________________________________________

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015 + AC:2015, EN 62841-2-4: 2014 
+ AC:2015, EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015, 
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, 
EN 50581: 2012

________________________________________
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Dr. Wolfgang Knorr
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1 Symboly
Varovanie pred všeobecným nebezpe
čenstvom
Varovanie pred zásahom elektrickým 
prúdom
Prečítajte si návod/upozornenia a po
kyny!

Noste chrániče sluchu!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Noste ochranné okuliare!

Pripojte sieťový kábel

Odpojte sieťový kábel

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Trieda ochrany II

Tip, upozornenie

Inštrukcie
Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemec
kom návode na používanie.

2 Určené používanie
Stroj je určený na brúsenie dreva, plastu, kovu, 
kompozitných materiálov, farieb/lakov, kameňa, 
tmelov a podobných materiálov. Materiály s ob
sahom azbestu sa nesmú opracovávať.
Z dôvodu elektrickej bezpečnosti náradie ne
smie byť vlhké a nesmie sa používať vo vlhkom 
prostredí. Náradie sa smie používať len na brú
senie nasucho.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade s ur
čením, ručí prevádzkovateľ.

3 Technické parametre
Vibračná brúska RS 100 CQ
Výkon 520 W
Otáčky 6 300 min-1

Pracovné zdvihy 12 600 min-1

Zdvih 5,0 mm
Brúsna doska 115 x 221 

mm
Hmotnosť podľa EPTA-Procedu
re 01:2014 (bez sieťového kábla)

3,0 kg

4 Bezpečnostné upozornenia
4.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia 

pre používanie elektrického náradia
VAROVANIE!Prečítajte si všetky bezpeč
nostné upozornenia a pokyny. Nedodrža

nie bezpečnostných upozornení a pokynov môže 
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké zranenia.
Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia 
a pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti 
použiť.
V bezpečnostných pokynoch použitý pojem 
„elektrické náradie“ sa vzťahuje na elektrické 
náradia napájané zo siete (so sieťovým káblom) 
a elektrické náradia prevádzkované s akumulá
torom (bez sieťového kábla).

1 BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a. Pracovný priestor udržiavajte čistý a osve

tlený. Neporiadok a neosvetlený pracovný 
priestor môže viesť k úrazom.

b. Nepracujte s elektrickým náradím v pro
stredí s nebezpečenstvom výbuchu, v kto
rom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, ply
ny alebo prach. Elektrické náradie vytvára 
iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo pary.

c. Deti a iné osoby držte počas používania 
elektrického náradia v bezpečnej vzdiale
nosti. Pri rozptýlení môžete stratiť kontrolu 
nad náradím.

2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a. Zástrčka elektrického náradia musí byť 

kompatibilná so zásuvkou. Zástrčka sa ne
smie žiadnym spôsobom meniť. Nepouží
vajte zástrčkový adaptér spolu s uzemne
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ným elektrickým náradím. Nezmenené zá
strčky a kompatibilné zásuvky znižujú riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

b. Zabráňte telesnému kontaktu s uzemne
nými povrchmi rúr, vykurovania, sporákov 
a chladničiek. Keď je vaše telo uzemnené, 
hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prú
dom.

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

d. Prípojné vedenie nepoužívajte na iný účel, 
ako je určené, napr. na nosenie, zavesenie 
elektrického náradia alebo vyťahovanie 
zástrčky zo zásuvky. Prípojné vedenie 
chráňte pred ohňom, olejom, ostrými hra
nami alebo pohyblivými časťami zariade
nia. Poškodené alebo zauzlené káble zvy
šujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e. Keď pracujete s elektrickým náradím vo 
vonkajšom prostredí, používajte len pred
lžovacie vedenia, ktoré sú určené do exte
riéru. Používanie predlžovacieho vedenia 
určeného do exteriéru znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.

f. Ak sa nedá zamedziť prevádzke elektric
kého náradia vo vlhkom prostredí, použite 
prúdový chránič. Použitie prúdového chrá
niča znižuje riziko úrazu elektrickým prú
dom.

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

bíte a k práci s elektrickým náradím pri
stupujte s rozvahou. Nepoužívajte elek
trické náradie, keď ste unavený alebo pod 
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Mo
ment nepozornosti pri používaní elektrické
ho náradia môže viesť k vážnym porane
niam.

b. Noste osobné ochranné prostriedky a vždy 
ochranné okuliare. Nosenie osobných 
ochranných prostriedkov, ako protipracho
vá maska, protišmyková bezpečnostná 
obuv, ochranná helma, chrániče sluchu, 
v závislosti od druhu a použitia elektrického 
náradia, znižuje riziko poranení.

c. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu nára
dia do prevádzky. Prv než elektrické nára
die 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 úra
zom.

d. Pred zapnutím elektrického náradia od
stráňte nastavovacie nástroje alebo skrut
kovacie kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa 
nachádza v rotujúcej časti náradia, môže 
spôsobiť poranenia.

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

f. Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev 
alebo ozdoby. Vlasy a odev držte v bezpeč
nej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľný 
odev, ozdoby alebo dlhé vlasy sa môžu za
chytiť do pohyblivých častí.

g. Ak je možné namontovať zariadenia na od
sávanie a zachytávanie prachu, pripojte ich 
a správne ich používajte. Používanie odsá
vacieho 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 týka
júce sa používania elektrického náradia. 
Nepozorné konanie môže v zlomku sekundy 
viesť k závažným poraneniam.

4 POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE S ELEK
TRICKÝM NÁRADÍM
a. Náradie nepreťažujte. Používajte elektric

ké náradie určené na danú prácu. S vhod
ným elektrickým náradím pre daný rozsah 
výkonu sa vám bude pracovať lepšie a bez
pečnejšie.

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

c. Pred nastavovaním náradia, výmenou ča
stí príslušenstva alebo odložením náradia 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo od
stráňte odoberateľný akumulátor. Tieto 
bezpečnostné opatrenia zabránia neúmy
selnému spusteniu elektrického náradia.

d. Keď elektrické náradie nepoužívate, 
odložte ho mimo dosahu detí. Obsluhu ná
radia nezverte osobám, ktoré s ním nie sú 
oboznámené alebo si neprečítali tieto po
kyny. Elektrické náradie predstavuje ne
bezpečenstvo, keď ho obsluhujú neskúsené 
osoby.
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e. O elektrické náradie a príslušenstvo sa 
svedomito starajte. Skontrolujte, či pohy
blivé časti bezchybne fungujú a či sa neza
sekávajú, či niektoré časti nie sú zlomené 
alebo poškodené, aby sa nepriaznivo ne
ovplyvnila činnosť elektrického náradia. 
Poškodené časti dajte pred použitím nára
dia opraviť. Príčinou mnohých úrazov je ne
správne údržba elektrického náradia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte vždy ostré 
a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie ná
stroje s ostrými hranami sa menej zaseká
vajú a lepšie sa vedú.

g. Používajte elektrické náradie, príslušen
stvo, vkladacie nástroje a pod. podľa tých
to pokynov. Zohľadnite pritom pracovné 
podmienky a vykonávanú činnosť. Používa
nie elektrického náradia na iné aplikácie, 
než sú určené, môže viesť k nebezpečným 
situáciám.

h. Rukoväti a úchopové plochy udržiavajte 
suché, čisté a zbavené oleja a tuku. Klzké 
rukoväti a úchopové plochy neumožňujú 
bezpečné ovládanie a kontrolu nad elek
trickým náradím v nepredvídaných situá
ciách.

5 SERVIS
a. Opravu elektrického náradia zverte len 

kvalifikovanému odbornému personálu 
a len s použitím originálnych náhradných 
súčiastok. Zaistí sa tým zachovanie bezpeč
nosti elektrického náradia.

b. Na opravu a údržbu používajte len origi
nálne súčiastky. Použitie nesprávneho prí
slušenstva alebo náhradných súčiastok 
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo k poraneniam.

4.2 Bezpečnostné upozornenia špecifické 
pre náradie

– Pri práci môže vznikať škodlivý/toxický 
prach (napr. náter s obsahom olova, nie
ktoré druhy dreva a kov). Kontakt s týmto 
prachom alebo jeho vdýchnutie môže pred
stavovať nebezpečenstvo pre obsluhu 
a osoby nachádzajúcej sa v blízkosti. Dodr
žiavajte bezpečnostné predpisy platné vo 
vašej krajine. Elektrické náradie pripojte 
k vhodnému odsávaciemu zariadeniu.

Na ochranu vášho zdravia noste ochrannú 
masku P2.

Z dôvodu nebezpečenstva, ktoré hrozí pri 
brúsení, noste vždy ochranné okuliare.
– Ak pri brúsení vzniká výbušný alebo samo

vznietivý prach, bezpodmienečne dodržia
vajte pokyny na opracovávanie od výrobcu 
materiálov.

4.3 Hodnoty emisií
Hodnoty stanovené podľa 62841 sú typicky:
Úroveň akustického tlaku LPA = 82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LWA = 93 dB(A)
Neistota K = 3 dB

  POZOR
Zvuk vznikajúci pri práci
Poškodenie sluchu
► Používajte chrániče sluchu.

Hodnota emisií vibrácií ah (súčet vektorov troch 
smerov) a neistota K zistená podľa 62841:

ah = 5,6 m/s2

K =1,5 m/s2

4.4 Opracovávanie kovov

Pri opracovávaní kovov sa z bezpečnost
ných dôvodov musia dodržiavať nasledujúce 
opatrenia:
– Predraďte prúdový chránič (FI, PRCD).
– Stroj pripojte k vhodnému odsávaciemu za

riadeniu.
– Stroj pravidelne očistite vyfúkaním od usa

dením prachu v skrini motora.
Noste ochranné okuliare!

5 Elektrické pripojenie 
a uvedenie do prevádzky

  VAROVANIE
Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
► Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia 

sa musí zhodovať s údajmi na výrobnom 
štítku.

► V Severnej Amerike sa smú používať stroje 
Festool s údajmi o napätí 120 V/60 Hz.

Slovenský
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 POZOR
Zohrievanie plug it prípojky pri neúplne uza
vretom bajonetovom uzávere
Nebezpečenstvo popálenia
► Pred zapnutím elektrického náradia sa ui

stite, že bajonetový uzáver na sieťovom prí
pojnom vedení je kompletne uzavretý a za
istený.

Stroj pred pripojením a odpojením sieťo
vého vedenia vždy vypnite!

Pripojenie a odpojenie sieťového vedenia --> 
pozri obrázok [4].
Vypínač [1.1] slúži na zapnutie a vypnutie (I = 
zapnutie, 0 = vypnutie).
Na trvalú prevádzku zatlačte aretačný gombík 
[3.1] tak, aby zapadol. Ďalším stlačením spína
ča sa aretácia uvoľní.

6 Nastavenia
  VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektric
kým prúdom
► Pred všetkými prácami na stroji vytiahnite 

sieťovú zástrčku zo zásuvky!
6.1 Odsávanie

Náradie vždy pripojte k odsávaniu pra
chu. Odsávanie prachu zabráni vysoké
mu zaťaženiu vzduchu v pracovnom 

priestore prachom a väčšiemu znečisteniu pra
coviska. Prach z brúsenia sa odsáva odsávacími 
kanálikmi v brúsnej doske priamo na mieste, 
kde vzniká.
Na odsávacie hrdlo [1.2] sa môže pripojiť mo
bilný vysávač Festool s priemerom sacej hadice 
27 mm.
Aby sa zabránilo tomu, že sa náradie pri opra
covávaní rovných plôch prisaje k obrobku, chý
bajúci vzduch sa môže nasávať otvorením obto
ku [2.1/2.2]. Čím viac sa obtok otvorí, tým viac 
vzduchu sa nasaje.
6.2 Upevnenie brúsiva

Používajte len originálne brúsivo Festool.

Brúsivo Stickfix
Na brúsnu dosku Stickfix sa dajú jedno
ducho a rýchlo upevniť brúsne papiere 
Stickfix a brúsne rúna Stickfix.

Samolepiace brúsivo sa jednoducho pritlačí na 
brúsnu dosku a vďaka samolepiacemu povrchu 
brúsneho taniera Stickfix bezpečne drží. Po 
použití sa brúsne papiere Stickfix jednoducho 
znova stiahnu.
Brúsivo na upnutie

Festool ponúka perforovaný brúsny pa
pier na upnutie.

Neperforovaný brúsny papier sa môže perforo
vať pomocou Lochfix (príslušenstvo).
► Pred upnutím brúsneho papiera upevnite 

najprv brúsny papier StickFix na brúsnu do
sku, aby sa lepiaci povrch brúsnej dosky 
StickFix nepoškodil.

► Brúsny papier zovrite obidvomi zvieracími 
svorkami [1.3/1.4]. Zvieracie zariadenia sa 
dajú otvoriť stlačením ich páčok.

Brúsny papier musí byť po upnutí svorkami 
vystretý a celou plochou priliehať na brúsnu do
sku.
6.3 Prídavná rukoväť
Pred brúsením prednou hranou brúsnej dosky 
pri okrajoch sa môže prídavná rukoväť [1.5] od
skrutkovať.

7 Práca s náradím
– Nepreťažujte náradie príliš silným prítla

kom! Najlepší výsledok brúsenia dosiahne
te, keď budete pracovať s mierne silným 
prítlakom. Výkon a kvalita brúsenia závisia 
v podstate od výberu správneho brúsiva.

8 Údržba a starostlivosť
  VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektric
kým prúdom
► Pred údržbou a ošetrovaním náradia vy

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
► Všetky údržbové práce a opravy, ktoré si 

vyžadujú otvorenie skrine motora, smie za
bezpečiť len autorizovaný zákaznícky ser
vis.

Slovenský
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Zákaznícky servis a opravy len 
od výrobcu alebo servisných 
dielní. Adresa najbližšieho ser
visu na: www.festool.sk/service

Používajte len originálne ná
hradné súčiastky Festool! Obj. 
č. na: www.festool.sk/service

EKAT

1

2
3

5

4

Aby bola zaistená cirkulácia vzduchu, vetracie 
otvory skrine motora musia byť vždy voľné a či
sté.
Náradie je vybavené samovypínateľnými špe
ciálnymi uhlíkmi. Ak sú opotrebované, prívod 
elektriny sa automaticky preruší a náradie sa 
zastaví.

9 Príslušenstvo
Objednávacie čísla pre príslušenstvo a náradie 
nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na in
ternete na „www.festool.com“.

10 Životné prostredie
Náradie nedávajte do domáceho odpa
du! Náradie, príslušenstvo a obaly sa 
odovzdajte na ekologickú recykláciu. 

Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení a jej 
transpozícii do národného práva sa musí odpad 
z elektrických zariadení zbierať separovane 
a odovzdať na recykláciu.
Informácie o REACH: www.festool.com/reach

Slovenský
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