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1 Symboly

2 Technické údaje

3 Používanie na určený účel
Stroj je určený na odstraňovanie celoplošných ko-
bercov, odstraňovanie textilných podložiek
a zadných (rubových) častí z kompaktnej peny
z podkladov, ako aj na uvoľňovanie textilných obkla-
dov stien a zvyškov lepidla.

Pri používaní, ktoré nie je v súlade
s určením, preberá záruku používateľ.

4 Bezpečnostné pokyny
4.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržia-
vaní nasledujúcich výstražných upozornení

a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prú-
dom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a návody či po-
kyny si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti po-
užiť.
Pojem „elektrické náradie“, použitý
v bezpečnostných pokynoch, sa vzťahuje na sieťové
elektrické náradie (so sieťovým káblom) a na aku-
mulátorové elektrické náradie (bez sieťového káb-
la).

1 BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA
a. Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané.

Neporiadok a nedostatočné osvetlenie pracovis-
ka môžu viesť k úrazom.

b. Nepracujte s náradím vo výbušnom prostredí,
v ktorom sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, kto-
ré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výpa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmú byť počas používa-
nia elektrického náradia v jeho blízkosti. Pri vy-
rušení môžete stratiť kontrolu nad náradím.

d. Elektrické náradie nenechávajte zapnuté bez
dozoru. Elektrické náradie opustite až vtedy, keď
sa pracovný nástroj úplne zastavil.

2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a. Pripájacia zástrčka náradia musí byť vhodná do

konkrétnej zásuvky. Zástrčku nesmiete žiad-
nym spôsobom upravovať. Pri uzemnenom ná-
radí nepoužívajte žiadne adaptéry na zástrčku.
Neupravené zástrčky a vyhovujúce zásuvky znižu-
jú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b. Vyhýbajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory,
sporáky a chladničky. Riziko zásahu elektrickým
prúdom je zvýšené, keď je vaše telo uzemnené.

c. Chráňte náradie pred dažďom alebo vlhkosťou.
Preniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.

d. Kábel nepoužívajte na iné účely, ako je naprí-
klad prenášanie náradia, zavesenie alebo vyťa-
hovanie zástrčky zo zásuvky. Udržiavajte kábel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí náradia.Poškodené ale-
bo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektric-
kým prúdom.

e. Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, po-
užívajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú
schválené aj na používanie vo vonkajšom pro-
stredí. Používanie predlžovacieho kábla vhodné-
ho do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

f. Ak sa prevádzke elektrického náradia vo vlh-
kom prostredí nemožno vyhnúť, použite prúdo-
vý chránič. Použitím prúdového chrániča sa
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
a. Buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo robí-

te, a k práci s elektrickým náradím pristupujte
s rozvahou. Nepoužívajte náradie vtedy, keď ste
unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu či

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Noste ochranu sluchu!

Používajte ochrannú dýchaciu masku!

Používajte ochranné okuliare!

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Odstraňovač kobercov TPE-RS 100 Q

Výkon 620 W

Otáčky (naprázdno) n0 6000 min-1

Pracovné zdvihy 12000 min-1

Zdvih 5 mm

Hmotnosť 3,6 kg

Trieda ochrany / II
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liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní ná-
radia môže viesť k vážnym poraneniam.

b. Používajte ochrannú výbavu a vždy noste
ochranné okuliare. Používanie osobných ochran-
ných prostriedkov, akými sú maska proti prachu,
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou,
ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa dru-
hu a použitia elektrického náradia znižuje riziko
poranení.

c. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu náradia do
prevádzky. Predtým než vsuniete zástrčku do
zásuvky sa uistite, že vypínač je v polohe
„VYP“.Keď máte pri prenášaní náradia prst na vy-
pínači alebo keď je náradie pri pripájaní na zdroj
prúdu zapnuté, môže to viesť k úrazom.

d. Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nasta-
vovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací ná-
stroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej
časti náradia, môže byť príčinou vážnych úrazov
a poranení.

e. Nepreceňujte vlastné sily. Dbajte na stabilný
postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Máte tak
v nečakaných situáciách nad náradím lepšiu kon-
trolu.

f. Noste vhodný odev. Nenoste dlhý či voľný odev
ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy
a odev nedostali príliš blízko k pohybujúcim sa
častiam.Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa
môžu v pohyblivých častiach zachytiť.

g. Ak je možné namontovať zariadenia na zachytá-
vanie a odsávanie prachu, uistite sa, že sú tieto
zariadenia pripojené a správne používané. Pou-
žívanie týchto zariadení obmedzuje riziká spôso-
bené prítomnosťou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvôli zvyklostiam, na-
dobudnutým pri častom používaní náradia,
uspokojili len s vlastným úsudkom a nedodržali
tak základné bezpečnostné princípy pri použí-
vaní náradia. Neobozretná činnosť môže zapríči-
niť ťažké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A POUŽÍVANIE
ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
a. Náradie nepreťažujte. Na vašu prácu používajte

správne elektrické náradie.So správnym elek-
trickým náradím budete pracovať lepšie
a bezpečnejšie v danom výkonovom spektre.

b. Nepoužívajte žiadne elektrické náradie, ktoré
má poškodený vypínač. Používanie elektrického
náradia, ktoré nemožno zapnúť alebo vypnúť, je
nebezpečné a náradie musí byť najprv opravené.

c. Predtým, než začnete nastavovať náradie, meniť
príslušenstvo alebo pred odložením náradia,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.Toto opatrenie

zabraňuje náhodnému, neúmyselnému zapnutiu
náradia.

d. Nepoužívané elektrické náradie uschovajte
mimo dosahu detí. Nenechávajte zariadenie ob-
sluhovať osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené
alebo osoby, ktoré si neprečítali tieto odporúča-
nia a pokyny. Používanie elektrického náradia je
nebezpečné pre neskúsené osoby.

e. Vykonávajte starostlivú údržbu náradia. Kon-
trolujte, či pohyblivé časti náradia fungujú bez-
chybne a nezasekávajú sa, či nie sú časti
zlomené alebo poškodené tak, že ovplyvňujú
funkciu náradia. Pred použitím náradia nechajte
poškodené časti opraviť. Mnoho úrazov je spôso-
bených nesprávnou údržbou elektrického nára-
dia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Sta-
rostlivo udržiavané nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
vkladacie nástroje atď. v súlade s týmito pokyn-
mi a odporúčaniami a tak, ako je to predpísané
pre tento osobitný typ náradia. Zohľadnite pri-
tom dané pracovné podmienky a vykonávanú
činnosť.Používanie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže viesť
k nebezpečným situáciám.

h. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez znečis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukoväti neumožňu-
jú bezpečnú manipuláciu a kontrolu nad
elektrickým náradím v neočakávaných situáci-
ách.

5 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE A
POUŽÍVANIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
a. Akumulátory nabíjajte len pomocou nabíjačiek,

ktoré odporúča výrobca. Pri nabíjačke, ktorá je
vhodná pre určitý druh akumulátorov, hrozí riziko
vzniku požiaru v prípade, že sa používa spolu
s inými akumulátormi.

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

c. Nepoužívaný akumulátor uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí,
kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých ko-
vových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulátora môže zapríčiniť popáleniny alebo
vznik požiaru.

d. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte oplách-
nite postihnuté miesto prúdom vody. Ak sa táto
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kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku
pomoc.Kvapalina unikajúca z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

e. Pred vložením akumulátora sa uistite, že je ná-
radie vypnuté. Vloženie akumulátora do zapnuté-
ho elektrického náradia môže viesť k úrazom.

6 SERVIS
a. Prístroj nechajte opraviť vždy iba kvalifikovaný-

mi odborníkmi a len s použitím originálnych ná-
hradných dielov. Zaistíte tak, že náradie si
zachová svoju bezpečnosť.

b. Na opravu a údržbu používajte len originálne
diely. Pri použití neschváleného príslušenstva
alebo náhradných dielov môže dôjsť k úrazu elek-
trickým prúdom alebo k ťažkým poraneniam.

4.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
konkrétne náradie

– Používajte vhodné prostriedky osobnej ochrany:
ochranu sluchu, ochranné okuliare, masku proti
prachu pri prašných prácach, ochranné rukavice
pri manipulácii s drsnými materiálmi a pri výme-
ne nástroja.

4.3 Hodnoty emisií
Hodnoty zistené podľa normy EN 60745 sú typicky:

Hodnota generovaných vibrácií ah (súčet vektorov
v troch smeroch) a neistoty K zistenej podľa normy
EN 60745:

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 elektric-

kého náradia.

Zvýšenie je možné pri odlišnom používaní, s inými
vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej
údržbe. Dodržiavajte odporúčané časy voľnobežné-
ho chodu a státia stroja!

4.4 Obrábanie kovu
Pri obrábaní kovu je z bezpečnostných dôvo-
dov potrebné dodržiavať nasledujúce opat-
renia:

– Použite predradený prúdový chránič (FI, PRCD).
– Prístroj pripojte na vhodné odsávacie zariadenie.
– Stroj pravidelne čistite vyfukovaním od usadenín

prachu v kryte motora.

5 Uvedenie do prevádzky

Pred pripojením a odpojením sieťovej šnúry
stroj vždy vypnite!

Pripojenie a odpojenie sieťovej šnúry - pozri obr.
[5].
Spínač [1-2]slúži ako vypínač (stlačenie = ZAPNU-
TÉ, uvoľnenie = VYPNUTÉ).
Pri trvalej prevádzke ho možno zaistiť aretačným
tlačidlom [1-1]. Opätovným stlačením spínača sa
aretácia opäť uvoľní.

6 Práca s náradím

Pri prácach, pri ktorých vzniká prach, použí-
vajte dýchaciu masku.

Pri odstraňovaní celoplošných kobercov je vhodné
narezať celoplošný koberec pred odstránením na
pásy. Následne je možné koberec navíjať pri uvoľ-
ňovaní od vychyľovacieho zariadenia.

Úroveň akustického tlaku LPA = 76 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA = 87 dB(A)

Neistota K = 3 dB

POZOR

Hluk, ktorý vzniká pri práci
Poškodenie sluchu
 Používajte ochranu sluchu!

Hodnota emisií kmitania (v 3
osiach)

ah= 7,0 m/s2

K = 3,0 m/s2

Používajte ochranné okuliare!

VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
 Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa

musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
 V Severnej Amerike sa smú používať iba stroje

Festool pracujúce s napätím 120 V/60 Hz.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým
prúdom
 Pred všetkými prácami na stroji vždy vytiahnite

zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky!
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Najvhodnejší pracovný uhol [1] medzi nožom na ko-
berce [2-3] a plochou podlahy, je závislý od odstra-
ňovanej podlahovej krytiny a od stavu podkladu.
Bežne sú najlepšie výsledky práce dosahované pri
uhle v rozmedzí 10 a 30°.
Pri opracovávaní malých plôch, v rohoch, na scho-
doch alebo v podmienkach zúžených priestorov sa
náradie normálne používa ako ručné náradie. Pri
väčších plochách sa na uľahčenie práce používa dr-
žadlo s rukoväťou (pozrite si kapitolu „8.1Držadlo
s rukoväťou“).

7 Údržba a ošetrovanie

Náradie je vybavené špeciálnymi samoodpájacími
uhlíkmi. Po ich opotrebovaní nastane automatické
prerušenie napájania a náradie sa zastaví. 
Na zaistenie cirkulácie vzduchu sa musia chladiace
otvory na kryte motora udržiavať vždy voľné a čisté. 

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 Nôž na koberce
Zatupené ostrie noža na koberce je možné bez
problémov viackrát opätovne nabrúsiť na brúske,
alebo pomocou uhlovej brúsky. Ak by to už nebolo
možné, je potrebné nôž na koberce (obj. č. 486374)
vymeniť.
 Na výmenu povoľte štyri skrutky s krížovou

drážkou [2-1]. 
 Odstráňte dištančné puzdrá [2-2] a odoberte

nôž na koberce [2-3] a mriežku na hrubé nečis-
toty [2-4].

Nový nôž na koberce montujte v opačnom poradí.
Sploštená strana ostria pritom smeruje nahor.
 Nezabudnite namontovať mriežku na hrubé ne-

čistoty, pretože v opačnom prípade sa môže po-
škodiť motor náradia.

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

8.1 Držadlo s rukoväťou
Držadlo s rukoväťou [4] je možné dodať ako príslu-
šenstvo s objednávacím číslom 486 375.

Montáž
K rozsahu dodávky držadla s rukoväťou patria 2 po-
lovice držadla, 1 vankúšik na rameno, 2 prídavné
rukoväti a upevňovací segment. 
Najskôr navzájom spojte obidve polovice držadla. 
 Dosiahnete to zasunutím tenšieho konca rúry

[4-7] do rúry s vidlicovým prvkom [4-1].
 Cez obidva väčšie otvory (Ř 9 mm/[4-2]) veďte

matice s puzdrom [4-3] a z druhej strany ich zo-
skrutkujte skrutkami s vnútorným šesťhranom
veľkosti (SW) 5 [4-6].

 Na koniec rúry teraz nasuňte zhora najskôr prí-
davnú rukoväť [4-5] a potom vankúšik [4-4].

 Nasuňte teraz upevňovací segment [3-1] na
kryt prevodovky odstraňovača kobercov [3-8]. 

 Na bočných stranách vpravo a vľavo zaveste obi-
dva drôtené strmene [3-7] do hákov [3-9] vedľa
vychyľovacieho zariadenia a sklopte uzatváracie
svorky [3-6] dozadu.

Teraz ešte držadlo s rukoväťou spojte upevňovacím
segmentom. 
 Zaveďte vačky [3-2] vidlicového prvku do drážok

[3-3] upevňovacieho segmentu.
 Zoskrutkujte obidve časti zvonku použitím pod-

ložiek a skrutiek s vnútorným šesťhranom veľ-
kosti (SW) 6 [3-5].

Použitie
V závislosti od telesnej výšky používateľa je potreb-
né umiestniť na držadle s rukoväťou prídavné ruko-
väti a vankúšik na rameno tak, aby bol pracovný
uhol [1] optimálne prispôsobený odstraňovanej
podlahovej krytine a stavu podkladu.

9 Životné prostredie
Elektrické náradie nevyhadzujte do domáceho od-
padu! Náradie, príslušenstvo a obaly odovzdajte na
recykláciu v súlade s ochranou životného prostre-
dia. Dodržiavajte platné národné predpisy.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým
prúdom
 Pred akýmikoľvek údržbovými prácami vždy vy-

tiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
 Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vyžadujú

otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba auto-
rizovaný zákaznícky servis.

EKAT

1

2
3 5

4
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Len pre EÚ: Podľa európskej smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení 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

10 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EU (od 20.04.2016), 2011/65/EU, EN 60745-1:2009,
EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997 + ko-
rigendum 1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-
2:2006+A1: 2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013. 
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2015-03-30

Odstraňovač kobercov Sériové č.

TPE-RS 100 Q 490039

Označenie CE z roku:1999


