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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 elektrické 
náradia prevádzkované s akumulátorom (bez sie-
ťového 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 
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 

Technické údaje PF 1200 
Výkon 1200 W
Otáčky (voľnobeh)  2000 - 5700 min-1

Frézovací nástroj
- Vonkajší priemer  118 mm
- Priemer otvoru 20 mm
- Šírka 14 mm
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 5,4 kg

Uvedené vyobrazenia nájdete na začiatku tohto 
návodu na obsluhu.

Symboly
 Varovanie pred všeobecným nebezpečen-

stvom

 Prečítajte si návod/pokyny

 Použite respirátor!

 Používajte chrániče sluchu!

 Používajte ochranné okuliare.

 Nepatrí do komunálneho odpadu.

 Trieda ochrany II

1 Použitie na určený účel
Náradie PF 1200 E je svojím účelom určené na 
frézovanie drážok do sendvičových platní z hliní-
ka, plastu, minerálnych a podobných materiálov. 
Náradie používajte len s pripojeným odsávacím 
zariadením. 
Používať sa smie len frézovací nástroj s určenými 
rozmermi. 
Nepoužívajte brúsne kotúče.
Používať sa smie len frézovací nástroj podľa EN 
847-1.
Frézujte len materiály, na ktoré je fréza určená.
Tento stroj je určený a jeho používanie je povolené 
výlučne poučeným osobám alebo odborníkom.

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

2 Bezpečnostné pokyny
2.1 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, 
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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.

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-



SK-4

stva alebo náhradných súčiastok môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom alebo k porane-
niam.

2.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
náradie

a) NEBEZPEČENSTVO! Nesiahajte rukami do 
oblasti frézovania a  na elektrické náradie. 
Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt 
motora. Keď držia frézu obidve ruky, vkladací 
nástroj ich nemôže poraniť.

b) Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás 
pod obrobkom neochráni pred vkladacím ná-
strojom.

c) Hĺbku frézovania prispôsobte hrúbke obrobku.
d) Frézovaný obrobok nikdy nedržte v ruke alebo 

nad nohou. Obrobok zaistite v stabilnom upí-
naní. Správne upevnenie obrobku je dôležité, 
aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo kon-
taktu s telom, zaseknutia pracovného nástroja 
alebo straty kontroly.

e) Elektrické náradie držte na izolovaných úcho-
pových plochách, ak vykonávate také práce, 
pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať 
do styku so skrytými elektrickými vedenia-
mi. Kontakt s vedením pod napätím vystavuje 
napätiu aj kovové časti náradia a vedie k úrazu 
elektrickým prúdom.

f) Vždy používajte doraz alebo rovné vedenie 
hrán. Zlepšuje to presnosť frézovania a znižuje 
možnosť, že sa pracovný nástroj zasekne.

g) Vždy používajte doraz. Zlepšuje to presnosť 
rezu a znižuje možnosť, že sa nástroj zasekne.

h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nespráv-
ne upínacie príruby alebo skrutky vkladacích 
nástrojov. Upínacie príruby a  skrutky boli 
skonštruované špeciálne pre vašu frézu, pre 
optimálny výkon a bezpečnosť prevádzky.

 Používajte vhodné prostriedky 
osobnej ochrany: ochranu sluchu, 
ochranné okuliare, pri prašných 
prácach protiprachovú masku, 
ochranné rukavice pri manipulácii 
s  drsnými materiálmi a  výmene 
nástroja.

Spätný ráz – príčiny a príslušné bezpečnostné
upozornenia

 – Spätný ráz je náhla reakcia uviaznutého, 
zaseknutého alebo nesprávne vyrovnaného 
vkladacieho nástroja, ktorá vedie k  tomu, že 
nekontrolovaná fréza sa zdvihne a pohybuje sa 
smerom k  obsluhujúcej osobe; keď vkladací 
nástroj vo zvierajúcej štrbine uviazne alebo sa 
zasekne, zablokuje sa a sila motora odmrští 

elektrické náradie v  smerom k  obsluhujúcej 
osobe; keď sa elektrické náradie v reze zrotuje 
alebo nesprávne vyrovná, zuby zadnej oblasti 
vkladacieho nástroja uviaznu v povrchu obrobku, 
čím frézovací list vyskočí zo štrbiny a fréza odletí 
v smere obsluhujúcej osoby.

 – keď sa frézový kotúč vzprieči alebo keď uviazne 
v zužujúcej sa štrbine rezu, zablokuje sa a sila 
motora vymrští náradie smerom k obsluhujúcej 
osobe;

 – keď sa frézový kotúč v reze pootočí alebo je ne-
správne nastavený, zuby v zadnej časti pílového 
kotúča sa môžu zaseknúť v povrchu obrobku, čo 
spôsobí vyskočenie pílového kotúča zo štrbiny 
rezu a vyskočenie píly smerom k obsluhujúcej 
osobe.

Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho a chybného 
používania frézy. Možno mu zabrániť vhodnými 
bezpečnostnými opatreniami, ako je ďalej opísané.
a) Frézu držte pevne obidvomi rukami a ramená 

dajte do polohy, v  ktorej dokážete zachytiť 
spätné nárazy. Náradie držte vždy tak, aby ste 
mali vkladací nástroj naboku, nikdy vkladací 
nástroj nemajte v  jednej línii s  vaším telom. 
Pri spätnom ráze môže fréza odskočiť dozadu, 
avšak obsluhujúca osoba dokáže ovládať spätný 
náraz, keď boli vykonané vhodné opatrenia.

b) Ak sa pracovný nástroj zasekne alebo ak pre-
rušíte prácu, vypnite frézu a držte ju pokojne 
dovtedy, kým sa pracovný nástroj nezastaví. 
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť frézu z obrob-
ku alebo ju vytiahnuť naspäť, kým sa vkladací 
nástroj pohybuje, ináč dôjde k spätnému rázu. 
Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia vklada-
cieho nástroja.

c) Keď chcete znova spustiť frézu, ktorá uviazla 
v nástroji, vycentrujte pracovný nástroj v reze 
a skontrolujte, či zuby nie sú zachytené v ob-
robku. Keď sa pracovný nástroj zasekne, pri 
opätovnom spustení frézy sa môže dostať von 
z obrobku alebo spôsobiť spätný ráz.

d) Veľké dosky podoprite, aby ste znížili riziko 
spätného rázu zaseknutím vkladacieho ná-
stroja. Veľké dosky sa môžu ohnúť vlastnou 
váhou. Dosky sa musia na obidvoch stranách, 
tak v blízkosti rezu, ako aj na hrane, podoprieť.

e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené vkladacie 
nástroje. Pracovné nástroje s tupými alebo ne-
správne vyrovnanými zubami spôsobia v príliš 
úzkom reze zvýšené trenie, zasekávanie pra-
covného nástroja a spätný ráz.

f) Pred frézovaním utiahnite nastavenia hĺbky 
a  uhla frézovania. Keď sa počas frézovania 
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zmenia nastavenia, pracovný nástroj sa môže 
zaseknúť a spôsobiť spätný ráz.

g) Mimoriadne opatrný buďte pri frézovaní do 
existujúcich stien alebo iných oblastí, do kto-
rých nie je možné nahliadnuť. Zanorujúca sa 
fréza sa môže pri frézovaní do skrytých objektov 
zablokovať a spôsobiť spätný ráz.

Funkcia dolného ochranného krytu

a) Skontrolujte stav a  funkciu pier ochranného 
krytu. Keď ochranný kryt a  perá nepracujú 
bezchybne, zabezpečte pred použitím frézy jej 
údržbu. Poškodené časti, lepkavé usadeniny 
alebo nahromadené piliny spôsobujú spoma-
lenie dolného ochranného krytu.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia
 – 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.

 – Nesiahajte rukami do oblasti vyhadzovania pilín.
Môžete sa poraniť o rotujúce časti.

 – Pred odložením elektrického náradia vyčkajte, 
kým úplne nezastane. Vkladací nástroj sa môže 
zachytiť a viesť k strate kontroly nad elektrickým 
náradím.

 – Dbajte na to, aby bola fréza pevne osadená 
a skontrolujte, či bezchybne funguje.  Nepouží-
vajte prasknuté a zdeformované frézy. 

 – Používajte len originálne príslušenstvo Festool 
a spotrebný materiál Festool, ktoré sú určené 
na tento stroj, pretože tieto systémové kompo-
nenty sú navzájom optimálne zladené. Použí-
vanie príslušenstva a spotrebného materiálu od 
iných výrobcov bude mať pravdepodobne vplyv 
na kvalitu výslednej práce a obmedzenie nárokov 
plynúcich zo záruky. 

 – Náradie nepoužívajte pri práci nad hlavou.
 – Pri práci môže vznikať škodlivý/jedovatý prach 

(napr. olovený náter, niektoré druhy dreva a kov). 
Dotyk alebo vdýchnutie tohto prachu môže pred-
stavovať ohrozenie pre obsluhujúcu osobu alebo 
iné osoby v blízkosti. Rešpektujte bezpečnostné 
predpisy platné vo vašej krajine. Elektrické ná-
radie pripojte na vhodné odsávacie zariadenie. 

2.3 Hodnoty emisií
Typické hodnoty emisií stanovené podľa EN 62841 
sú:
Hladina akustického tlaku 88 dB(A)
Hladina akustického výkonu  99 dB(A)
HPrídavok neurčitosti merania K = 3 dB

 Používajte chrániče sluchu! 

Celkové hodnoty kmitania (vektorový súčet troch 
smerov) stanovené podľa EN 62841: 
Hodnota emisie kmitania (3-osové)
Frézovanie dosky Dibond® 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 zaťaže-

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 opracovávaného obrobku.

- Potrebné je posúdiť skutočné zaťaženie počas 
celkového prevádzkového cyklu.

- V závislosti od skutočného zaťaženia je potrebné 
určiť vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu 
osoby obsluhujúcej náradie.

3 Elektrické pripojenie a uvedenie do pre-
vádzky

 Sieťové napätie musí súhlasiť s hodnotou 
uvedenou na výkonovom štítku.

Spínač (4.2) sa používa ako hlavný vypínač (stlačený 
= ZAP, uvoľnený = VYP). 
Spínač sa dá stlačiť až potom, čo bol blokovací 
mechanizmus zapínania (4.1) posunutý nahor. 
Uvoľnením blokovacieho mechanizmu zapínania sa 
súčasne odistí zariadenie na zanorenie a frézovací 
agregát sa dá pohnúť smerom nadol, proti pružine. 
Pritom sa frézovací nástroj vysunie z ochranného 
krytu.

 Stroj veďte proti obrobku iba zapnutý.

Pri zdvihnutí stroja je frézovací agregát pružinou 
zasunutý naspäť do východiskovej pozície.

4 Nastavenia náradia
 Pred každou prácou na náradí vždy vytiah-

nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

4.1 Kontaktná kladka
Kontaktná kladka leží počas práce na obrobku 
a určuje tak hĺbku rezu.
Firma Festool ponúka kontaktné kladky vhodné na 
hrúbky platní a panelov, ktoré sú bežne dostupné 
v obchodoch.

Výmena kontaktnej kladky
- Stlačte skrutky (1.1) a otočte ich doľava.
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- Otvorte kryt (1.2).
- Vyskrutkujte štyri skrutky (1.4).
- Vymeňte kontaktnú kladku (1.5).
- Pevne zaskrutkujte štyri skrutky (1.4).
- Zatvorte kryt (1.2).
- Stlačte skrutky (1.1) a otáčajte ich doprava, až 

pokiaľ nezaskočia.

4.2 Hĺbkový doraz (4.5)
Keď kontaktná kladka dolieha na obrobok (pracov-
ná pozícia), musí byť vzdialenosť medzi hĺbkovým 
dorazom (4.5) a dorazovou platničkou (4.4) 0,3 mm. 
Tak sa obmedzí hĺbka rezu a zabráni sa tým boč-
nému prevráteniu stroja pri práci (jednostrannému 
zdvihnutiu z vodiacej koľajničky).
Pomocou skrutkovača sa dajú nastavovať tri skrut-
ky otočného hĺbkového dorazu. Vo výrobnom závode 
sú tieto skrutky nastavované na hrúbky platní 3 
mm, 4 mm a 6 mm.

4.3 Výmena nástroja
- Stlačte skrutky (1.1) a otočte ich doľava.
- Otvorte kryt (1.2).
- Stlačte tlačidlo na zastavenie vretena (2.1) 

a otáčajte nástroj (2.4) dovtedy, pokiaľ zastavenie 
vretena nezaskočí, podržte tlačidlo na zastave-
nie vretena stlačené.

- Povoľte skrutku (2.2).
- Vyberte nástroj (2.5) aj s  kontaktnou kladkou 

(2.4).
- Vyčistite dosadaciu plochu medzi prírubou ná-

stroja, nástrojom a kontaktnou kladkou; vložte 
nový nástroj aj s kontaktnou kladkou.

 Smer otáčania, vytlačený na nástroji, sa 
musí zhodovať so smerom otáčania stroja 
(2.3).

- Dotiahnite skrutku (2.2) a  uvoľnite tlačidlo na 
zastavenie vretena.

- Zatvorte kryt (1.2).
- Stlačte skrutky (1.1) a otáčajte ich doprava, až 

pokiaľ nezaskočia.

4.4 Odsávanie
 Náradie vždy pripojte na odsávanie.

Na otočné odsávacie hrdlo (4.8) možno pripojiť od-
sávacie zariadenie Festool s priemerom odsávacej 
hadice 36 mm.

5 Elektronika
 Náradie PF 1200 E nie je vybavené elektro-

nikou so spínaním celých vĺn s nasledujú-
cimi vlastnosťami:

Pozvoľný rozbeh
Elektronicky riadený pozvoľný rozbeh zaisťuje 
plynulý rozbeh náradia.
Regulácia otáčok
Otáčky je možné plynulo meniť pomocou regulač-
ného prvku (4.30) v rozsahu 2000 až 5700 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.

Teplotná poistka
Na ochranu proti prehriatiu (prepáleniu motora) je 
náradie vybavené elektronickým monitorovaním 
teploty. Pred dosiahnutím kritickej teploty mo-
tora bezpečnostná elektronika motor vypne. Po 
vychladnutí, ktoré trvá cca 3 - 5 minút, je náradie 
opäť prevádzkyschopné a plne zaťažiteľné. Keď je 
náradie v chode (voľnobeh), čas potrebný na vy-
chladnutie sa výrazne skracuje. 

6 Práca s náradím
 Obrobok vždy upevnite tak, aby sa pri ob-

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

čené rukoväte (5.1; 5.2).
 Náradie vždy posúvajte dopredu (5.3), 

v  žiadnom prípade ho neťahajte späť ku 
sebe.

 Stroj sa smie používať len v spojení s vo-
diacim pravítkom (3.1).

Pripevnenie vodiaceho pravítka na obrobok 
- Vodiace pravítko musí prečnievať za obrobok na 

obidvoch koncoch vždy najmenej o 150 mm.
- Zarovnajte vodiace pravítko s ukazovateľom rezu 

(3.2). Predná hrana (3.4) ukazuje stred drážky.
- Upevnite vodiace pravítko na obidvoch stranách 

pomocou dvoch skrutkovacích svoriek (3.3) na 
obrobku.

Obrábanie hliníka
 Pri obrábaní hliníka dodržiavajte z bezpeč-

nostných dôvodov nasledujúce opatrenia:
- Použite predradený prúdový chránič (FI-, PRCD-

).
- Náradie pripojte na vhodné odsávacie zariade-
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nie.
- Pravidelne čistite usadeniny prachu v kryte mo-

tora.

 Používajte ochranné okuliare.

Frézovanie drážky
- Uistite sa, že kontaktná kladka a hĺbkový doraz 

sú správne nastavené - podľa hrúbky obrobku.
- Pred hranou obrobku priložte stroj na vodiace 

pravítko. Značka (4.7) ukazuje stred osi frézy.
- Zapnite stroj.
- Zatlačte stroj pomaly nadol, až pokiaľ nebude 

dorazová platnička (4.4) doliehať na hĺbkovom 
doraze (4.5).

- Posúvajte stroj pozdĺž vodiacej koľajničky sme-
rom dopredu a vyfrézujte tak drážku. Ukazovateľ 
rezu udáva stred drážky (4.6).

- Na konci rezu stroj vypnite a otočte ho nahor.

Zanorenie
 Pri rezoch so zanorením je kvôli nebezpe-

čenstvu spätného rázu potrebné pripevniť 
za strojom, na vodiacu koľajničku, doraz 
vedenia (6.1). Stroj je potrebné priložiť 
k dorazu vedenia, bezpečne ho držať obi-
dvomi rukami a pomaly pohybovať sme-
rom nadol.

7 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.
Aby kontaktná kladka nenabrala zrýchlenie pôso-
bením rotujúceho nástroja a aby neponechala znač-
ky na obrobku, je brzdená pomocou brzdiaceho 
kotúčika (1.3). Ak nie je účinok brzdiaceho kotúčika 
dostatočný, je potrebné ho vymeniť za nový.

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

8 Príslušenstvo, nástroje
 Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte len 

originálne príslušenstvo a originálne ná-
hradné diely Festool.

Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájde-
te vo vašom katalógu Festool alebo na internete 
na „www.festool.com“.

9 Likvidácia
Elektrické náradie neodhadzujte do domového 
odpadu! Náradie, príslušenstvo a obal recykluj-
te. Rešpektujte pritom predpisy platné v danej 
krajine. 
Len pre EÚ: Podľa európskej smernice o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení sa musia 
použité elektrické prístroje separovať a odovzdá-
vať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu 
životného prostredia.

Informácie o nariadení REACh: www.festool.com/

reach
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