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Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky, prečítajte si, prosím, starostlivo tento návod na obsluhu.

A.V. 2 Dotlač, a to i čiastočná, vyžaduje schválenie. Technické zmeny vyhradené. Ilustračné obrázky! Preklad originálneho
návodu na prevádzku.
Obal:

Označenie
Bezpečnosť produktu:

Chráňte pred vlhkom
Produkt zodpovedá príslušným
normám EÚ

Obal musí smerovať hore

Technické údaje:

Zákazy:

Všeobecný zákaz
(v spojení s iným piktogramom)

Pozor! Nenoste šperky!

Prípojka

Max. príkon

Hrúbkovanie

Zrovnávanie

Chráňte pred dažďom!

Zákaz voľného a širokého
odevu!

Hmotnosť

Úvod
Ak máte dlhé vlasy, noste sieťku
na vlasy!

Výstraha:

Výstraha/pozor

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu
hobľovacími nožmi!

Aby ste mali zo svojho nového prístroja čo najdlhšie radosť,
prosíme vás, aby ste si pred jeho uvedením do chodu
starostlivo prečítali tento návod na prevádzkovanie a
priložené bezpečnostné pokyny. Ďalej odporúčame uschovať
návod na použitie pre prípad, že si budete chcieť funkcie
tohto výrobku znovu pripomenúť niekedy neskôr. V rámci
neustáleho vývoja našich výrobkov si vyhradzujeme právo
realizácie technických zmien za účelom vylepšenia strojov.
Tento dokument je originálny návod na prevádzkovanie.
Prístroj

ZROVNÁVAČKA A HRÚBKOVAČKA
Spoľahlivý stroj pre potreby profesionálnych remeselníkov
i domácich majstrov. Základné teleso z ocele s práškovým
náterom, zrovnávací a hrúbkovací stôl z liateho hliníka,
komplet s nohami z uhlovej ocele. Jednoduché nastavenie
hrúbkovacieho stola pomocou ručnej kľuky, profesionálny
nožový hriadeľ s dvoma nožmi, ľahká prestavba
z hrúbkovania na zrovnávanie.

Výstraha pred nebezpečným
elektrickým napätím

Príkazy:

Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu

Noste ochranné rukavice!

Noste ochranné okuliare a
slúchadlá!

Noste respirátor!

Objem dodávky (obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Na kábel vytiahnuť zakázané

Kryt na odsávanie hoblín
Kľuka na nastavenie výšky
Mierka
2 rukoväte na posuv
Prípojka na odsávanie hoblín
Plochý kľúč
3 imbusové kľúče
Zrovnávačka a hrúbkovačka GADH 204
Nastavenie výšky pri zrovnávaní

Vyhlásenie o zhode EÚ

Ochrana životného prostredia:

Odpad zlikvidujte odborne tak, aby
ste neškodili životnému prostrediu.

Obalový materiál z lepenky je
možné odovzdať s cieľom
recyklácie do zberne.

Chybné a/alebo likvidované
elektrické či elektronické prístroje
musia byť odovzdané do
príslušných zberní.

Zelený bod – Duales System
Deutschland AG

Týmto vyhlasujeme my
Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen
Germany,
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov vo
vyhotoveniach, ktoré uvádzame do obehu, zodpovedá
príslušným základným požiadavkám smerníc EÚ na
bezpečnosť a hygienu.
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola
konzultovaná, stráca toho vyhlásenie svoju platnosť.
Dátum/podpis výrobcu: GADH 254 Obj. č: 55056

Datum/Herstellerunterschrift: 3.06.2010
Údaje o podpísanom:

pán Arnold,
konateľ

Technická dokumentácia:

J. Bürkle; FBL, QS

Príslušné smernice EÚ:
2006/42/EG
2006/95EG
2004/108/EG
Použité harmonizované normy:
pr EN 61029-2-3:2007
EN 61029-1:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2/A1::2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
Certifikačné miesto:
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
D-80339 München, Deutschland
Referenčné číslo:
Z1A 09 11 41469 453
Hlučnosť:
Lwa: 105,9 dB
Lpa: 92,9 dB
Záruka
Záruka sa vzťahuje výlučne na chyby materiálu alebo výrobné
chyby. Pri uplatňovaní reklamácie v záručnej lehote priložte
originálny doklad o kúpe s dátumom kúpy. Zo záruky je
vylúčené neodborné použitie, ako napr. preťaženie prístroja,
násilné použitie, poškodenie cudzou osobou alebo cudzím
predmetom. Nedodržanie návodu na použitie a návodu na
montáž a normálne opotrebovanie je tiež vylúčené zo záruky.
Správanie v prípade núdze
Zaveďte úrazu zodpovedajúcu potrebnú prvú pomoc a vyzvite
čo možno najrýchlejšie kvalifikovanú lekársku pomoc.
Chráňte zraneného pred ďalšími úrazmi a upokojte ho.
Pre prípadnú nehodu musí byť na pracovisku vždy
poruke lekárnička prvej pomoci podľa DIN 13164.
Materiál, ktorý si z lekárničky vezmete, je potrebné ihneď
doplniť.
Ak požadujete pomoc, uveďte tieto údaje:
1.
2.

3.
4.

Miesto nehody
Druh nehody
Počet zranených
Druh zranenia

Likvidácia
Pokyny na likvidáciu vyplývajú z piktogramov umiestnených
na prístroji, resp. obale. Popis jednotlivých významov nájdete
v kapitole „Označenia“.
Likvidácia prepravného obalu
Obal chráni prístroj pred poškodením pri preprave. Obalové
materiály sú zvolené spravidla podľa ich šetrnosti voči
životnému prostrediu a spôsobu likvidácie a je možné ich
preto recyklovať.
Vrátenie obalu do obehu materiálu šetrí suroviny a znižuje
náklady na likvidáciu odpadov.
Časti obalu (napr. fólia, styropor) môžu byť nebezpečné pre
deti. Existuje riziko udusenia!
Časti obalu uschovajte mimo dosahu detí a čo najrýchlejšie
zlikvidujte.
Požiadavky na obsluhu
Obsluha si musí pred použitím prístroja pozorne prečítať
návod na obsluhu.
Kvalifikácia

Okrem podrobného poučenia odborníkom nie je na
používanie prístroja nutná žiadna špeciálna kvalifikácia.
Minimálny vek
Na prístroji smú pracovať len osoby, ktoré dosiahli 16 rokov.
Výnimku predstavuje využitie mladistvých, ak sa to deje
počas profesijného vzdelávania s cieľom dosiahnutia
zručností pod dohľadom školiteľa.
Školenie
Používanie prístroja vyžaduje iba zodpovedajúce poučenie
odborníkom, resp. návodom na obsluhu. Špeciálne školenie
nie je nutné.
Technické údaje
Prípojka:
Frekvencia / typ ochrany:
Trieda ochrany:
Max. výkon:
Otáčky hobľovacieho hriadeľa:
Max. šírka hobľovania:
Hĺbka hobľovania:
Uber triesky pri zrovnávaní:
Uber triesky pri hrúbkovaní:
Počet nožov:
Veľkosť zrovnávacieho stola:
Veľkosť hrúbkovacieho stola:
Max. rýchlosť posuvu:
Hlučnosť LWA:
Hmotnosť:

230 V
50 Hz / IP 20
I
1 500 W
9 000 min-1
204 mm
5 – 120 mm
0 – 3 mm
0 – 2 mm
2
964 x 263 mm
270 x 303 mm
6 m/min.
106 dB
cca 25 kg

Montáž
Montáž podstavca (obr. 15/16)
•
Pomocou očkového kľúča veľkosti 10 podstavec
zoskrutkujte (obr. 15) a to tak, aby krátke a dlhé
priečniky ležali proti sebe. Skrutky dotiahnite rukou.
• Potom postavte zrovnávačku a hrúbkovačku na hotovo
zmontovaný podstavec a inbusovým kľúčom veľ. 6 ju
zospodu naskrutkujte na podstavec (obr. 16).
•
Teraz všetky skrutky dotiahnite.
Pred spustením
Pred spustením prístroja si bezpodmienečne
prečítajte celý návod na obsluhu!
Pred použitím skontrolujte:
•
poškodené miesta na napájacích kábloch
 Nikdy nepoužívajte poškodené káble
•
či je nepoužitý rezací valec zakrytý ochranným krytom
nožov
•
či funguje zapínač a vypínač
 Prístroj nepoužívajte, ak je spínač poškodený
•
či pohyblivé diely a ochranné zariadenia bezchybne
fungujú a neviaznu alebo či nie sú diely poškodené.
 Poškodené ochranné zariadenia a diely musia byť
odborne opravené či vymenené v autorizovanej dielni.
•
poistku spätného rázu
•
hobľovacie nože
 Hobľovacie nože musia byť ostré a musia byť pevne
usadené
•
vyťahovací valec
•
stôl na podávanie a odoberanie
•
kábel a poškodenie nechajte odstrániť autorizovaným
odborníkom.
•
či sú všetky upevňovacie skrutky dotiahnuté.
•
či sú nože správne pripevnené k rezaciemu valcu.
Naneste tenkú vrstvu klzného vosku (môžete použiť klzný
sprej Waxilit # 55085).
Musíte namontovať ešte tieto diely:
•
gumové nohy (obr. 2)

•
•

•

vodiacu zarážku (obr. 3): vodiacu zarážku pripevnite 2
podložkami A6, 4 a 2 skrutkami M6 × 25.
ochranný kryt nožov (obr. 4): pripevnite skrutku
s rukoväťovým krížom.
pripevnenie k pracovnému stolu (obr. 5): na váš
pracovný stôl dajte 4 otvory – pozrite obrázok. Pripevnite
ich 4 skrutkami M8.
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Po použití
Po každom použití skontrolujte:
•
vnútro prístroja
 Drevný prach a hobliny odstráňte 1× mesačne, ak
prístroj denne používate
•
prípojku na odsávanie
•
napájací kábel
Po každom použití nastavte najmenšiu veľkosť rezania, aby
ste zabránili nebezpečenstvu úrazu.
Uvedenie do prevádzky
Pripojenie:
Prístroj pripojte k zodpovedajúcej a predpisovo uzemnenej
zásuvke.
Motor na striedavý prúd: použite zásuvku s ochranným
kolíkom, sieťové napätie 230 V s ochranným vypínačom proti
chybovému prúdu a zotrvačnou poistkou 10 A. Použite
napájacie, resp. predlžovacie káble s prierezom žily min. 1,5
mm2.
Zapnutie:
1. Zdvihnite žlté sklápacie veko. Ak je zaklapnuté, červený
gombík posuňte v smere šípky.
2. Stlačte zelený gombík na spínači. Ak dôjde k výpadku
prúdu, prístroj sa sám vypne. Ak chcete prístroj znovu
zapnúť, stlačte znovu zelený gombík.
Vypnutie:
1. Stlačte červený gombík na sklápacom veku.
Ochrana motora:
Motor je vybavený ističom a pri preťažení sa automaticky
vypne.
Po schladnutí (cca 5 – 10 min.) je možné prístroj opäť zapnúť:
1. Stlačte červený gombík
2. Malý gombík vedľa spínača (obr. 6 /a).
3. Zelený gombík na spustenie.
Prevádzka:
Ruky položte s prstami k sebe naplocho na obrobok alebo
použite rukoväte na posuv.
K zrovnávačke a hrúbkovačke sa postavte zboku.
Obrobok neveďte nikdy späť cez odkrytý rezací valec.
Zrovnávanie
Zrovnávanie slúži na hobľovanie nepravidelného povrchu
dohladka.
Prípravy:
Pred nastavovaním vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky!
Pripevnenie odsávača prachu:
1. Na koniec hriadeľa na doske stola nasaďte kľuku (obr. 7)
a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek tak, aby mala
doska hobľovacieho stola najnižšiu polohu.
2. Na dosku hobľovacieho stola nasaďte kryt na odsávanie
(obr. 8). Dorazové kolíky musia zájsť do otvorov v doske
hobľovacieho stola.
3. Kľuku (obr. 7) otáčajte v smere hodinových ručičiek tak,
aby bol kryt na odsávanie (obr. 8) pevne upnutý doskou
hobľovacieho stola.
4. Kryt na odsávanie pripevnite maticou M6 a podložkou
A6,4.
5. Kľuku (obr. 7) opäť odstráňte.
6. Nasuňte prípojku na odsávanie (obr. 1/5).
7. Odsávač hoblín spojte s prípojkou na odsávanie.
Nastavenie vodiacej zarážky (obr. 10/a):

1.
2.
3.

Povoľte aretačnú páku (obr. 10). Ak ju nie je možné
dostatočne otáčať, vytiahnite hlavu páky a otočte ju
späť.
Vodiacu zarážku otočte až do požadovaného uhla, ktorý
je možné odčítať na uhlovej stupnici (obr. 10/b).
Aretačnú páku (obr. 10) utiahnite.

Nastavenie hĺbky hobľovania:
1. Otáčajte nastavovacou skrutkou pre hĺbku rezania (obr.
1/9).
Nastavenie ochranného krytu nožov:
1. Obrobok položte k vodiacej zarážke.
2. Povoľte aretačnú skrutku.
3. Pri plochých obrobkoch (<75 mm):
Ochranný kryt nožov (obr. 11/a) prisuňte až k vodiacej
zarážke (obr. 10/a) a zdvihnite ho podľa hrúbky
obrobku. Obrobok vsuňte trochu pod ochranný kryt
nožov a spustite na obrobok.
4. Pri vysokých obrobkoch (>75 mm):
Ochranný kryt nožov spustite až na dosku stola a až na
obrobok.
Zrovnávanie:
1. Zapnite motor.
2. Obrobok posúvajte opatrne rovno cez dosku
podávacieho stola pomocou rukovätí pre posuv.
3. Pri hobľovaní malých strán tlačte obrobok oboma
rukami, so zaťatou päsťou alebo pomocou rukovätí na
posuv proti zarážke a doske stola a posúvajte ho cez
dosku podávacieho stola.
4. Najprv si vyskúšajte tlak na obrobok na doske
odoberacieho stola.
5. Ak nepokračujete ihneď v práci, stroj vypnite.
Skášanie:
1. Obrobok položte proti šikmo nastavenej zarážke.
2. Ochranný kryt nožov nastavte tak, aby sa priamo dotýkal
obrobku, a dotiahnite aretačnú skrutku.
3. Obrobok tlačte zaťatou päsťou alebo pomocou rukovätí
na posuv proti zarážke a doske odoberacieho stola.
4. Obrobok posúvajte druhou rukou alebo pomocou
rukovätí na posuv cez dosku podávacieho stola.
5. Ak nepokračujete ihneď v práci, stroj vypnite.
Hrúbkovanie
Hrúbkovanie slúži na to, aby ste obrobok s rovným
hobľovaným povrchom mohli ešte ďalej hobľovať na tenko.
Rovná hobľovaná strana leží na doske hobľovacieho stola.
Smer posuvu je zľava doprava. Skráťte až po hobľovaní,
pretože pri hrúbkovaní vznikne na začiatku a konci výstupok.
Prípravy:
Pred nastavovaním vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky!
Pripevnenie odsávača prachu:
1. Povoľte aretačnú skrutku (obr. 9/a) a ochranný kryt
nožov odoberte z dosky stola.
2. Vodiacu zarážku (obr. 10/a) nastavte na 45°.
3. Kryt na odsávanie (obr. 1/5) nasaďte na zrovnávaciu
dosku. Skrutky s rukoväťovými krížmi (obr. 11/b) sa
musia nachádzať nad otvormi dosky hobľovacieho stola.
4. Skrutky s rukoväťovými krížmi (obr. 1/5) dotiahnite.
5. Nasuňte prípojku na odsávanie (obr. 1/5).
6. Odsávač hoblín pripevnite k prípojke na odsávanie.
Hrúbkovanie:
1. Nastavte šírku hobľovania. Pri prechode môže stroj
ohobľovať max. 2 mm. Tento rozmer sa však odporúča
len pri:
• ostrých hobľovacích nožoch
• mäkkom dreve
• menšej než maximálnej šírke obrobku
2.Zapnite motor.
3.Obrobok vsúvajte pomaly a rovno v smere šípky. Bude
vtiahnutý automaticky.
4.Ak nepokračujete ihneď v práci, stroj vypnite.
Existuje možnosť predĺženia stola (obr. 12/14)

Odsávanie prachu a hoblín
Pri prevádzke zrovnávačky a hrúbkovačky vzniká drevný
prach, ktorý zhoršuje viditeľnosť a je čiastočne zdraviu
škodlivý. Preto k prípojke na odsávanie (31) pripojte (∅ 100
mm) vždy pomocou vhodného adaptéra odsávač
prachu/hoblín alebo malý vysávač. Rýchlosť vzduchu na
prípojke na odsávanie stroja predstavuje 20 m/s.
Motor beží len vtedy, ak bol kryt na odsávanie (obr. 1/1)
riadne pripevnený, čím sa aktivuje bezpečnostný vypínač.
Údržba a čistenie
Pred údržbou a čistením stroj vypnite a vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.
Aby bola zachovaná funkčnosť stroja, dodržujte toto:
•
Na prístroj nestriekajte vodu
•
Hobliny a prach odstráňte kefou alebo vysávačom
•
Dbajte na to, aby prepravné valce zostali bez hrdze a
živice.
Zvyšky živice odstráňte z povrchu dosiek stola,
rezacieho valca a na ňom pripevnených dielov bežným
údržbovým a ošetrovacím sprejom. Zvieracie zariadenie,
držiaky nožov a nože je možné vložiť na 24 hodín do
parafínu, benzínu alebo bežného prostriedku na
odstránenie živice.
•
Dosku podávacieho, odoberacieho a hobľovacieho stola
ošetrite tenkou vrstvou klzného vosku (klzný sprej Waxilit
# 55085).
• Vymeňte vždy oba hobľovacie nože alebo ich nechajte
naostriť, ak si všimnete, že sú po niekoľkonásobnom či
dlhodobejšom použití tupé. Hobľovacie nože je možné
prebrúsiť len do výšky 15 mm.
Bezpečnostné zariadenia, ktoré ste odstránili kvôli údržbe a
čisteniu, musia byť bezpodmienečne opäť riadne
namontované a skontrolované.
Výmena nožov:
Pri výmene či ostrení hobľovacích nožov vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a noste rukavice!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Odstráňte vodiacu zarážku (obr. 10/a)
Ochranný kryt nožov (obr. 11/a) odoberte z dosky stola.
Povoľte matice zvieracej skrutky, ak nie sú vidieť, rezací
valec otočte opatrne kúskom dreva.
Vyberte zvieracie zariadenie a nôž.
Teraz vyčistite všetky diely.
Zvieracie zariadenie vložte s novo naostreným nožom.
Vyrovnanie noža:
• Mierku (obr. 1/3) pre hobľovacie nože položte na
dosku odoberacieho stola
• Mierku pevne stlačte, dbajte na to, aby hrana
mierky lícovala s hranou dosky odoberacieho stola.
• Dotiahnite zvieracie skrutky. Pritom postupujte
znútra von.
Vymeňte i druhý nôž rezacieho valca, i keď nie je tupý.
Ochranný kryt nožov opäť stiahnite cez rezací valec.

Údržba prevodovky:
1. Odskrutkujte klobúčikové matice krytu prevodovky a obe
skrutky s krížovou drážkou.
2. Odoberte kryt prevodovky.
3. Drevný prach a hobliny odstráňte pomocou odsávača
hoblín alebo štetca.
4. Valčekovú reťaz a ložiská remenice ľahko postriekajte
údržbovým a ošetrovacím sprejom. Nikdy nepoužívajte
tuk!
5. Kryt prevodovky opäť pripevnite.
Svojvoľné zmeny na zrovnávačke a hrúbkovačke vylučujú
ručenie výrobcu za následné škody akéhokoľvek druhu.

Bezpečnostné pokyny

Zrovnávačku a hrúbkovačku smú prestrojovať, používať a
udržiavať len osoby poučené o nebezpečenstvách.
Dbajte na to, aby stál prístroj stabilne na podklade
(nebezpečenstvo preklopenia). Prístroj nepoužívajte, ak ste
nesústredení, unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či
liekov. Stroj sa nesmie v žiadnom prípade používať
v prostredí ohrozenom explóziou.
Noste pracovný odev:
•
Nie široký odev ani šperky
•
Protišmyková obuv
•
Sieťka na vlasy pri dlhých vlasoch
•
Slúchadlá
•
Ochranné okuliare
•
Respirátor
•
Ochranné rukavice pri výmene nožov
Svoje pracovisko udržujte vždy v poriadku.
Dbajte na to, aby zrovnávačka a hrúbkovačka nebola
vystavená vlhkosti.
Zaistite vždy dobrú viditeľnosť.
Použitie prístroja v blízkosti horľavých kvapalín a plynov je
zakázané.
Stroj pripojte k odsávaču prachu či hoblín.
Stroj nenechávajte nikdy bez dozoru.
Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú stroj obsluhovať. Stroj
preto skladujte na uzamknutom mieste, mimo dosahu detí.
Stroj používajte len s kompletne a správne namontovanými
ochrannými zariadeniami.
Na stroji nevykonávajte zmeny, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť bezpečnosť.
Presvedčte sa, že môžete neustále udržať rovnováhu. K
stroju sa postavte zboku. Ak je stroj v chode, držte vaše ruky
v bezpečnej vzdialenosti od rezacieho valca a miesta výstupu
hoblín.
Pred hobľovaním odstráňte z obrobku všetky klince a iné
kovové predmety. Navyše dbajte na to, aby obrobok
neobsahoval káble, laná, šnúry a pod. Nespracovávajte
drevo, ktoré má veľa uzlov (tzv. sukov) a otvorov po uzloch.
Hobľovať začnite až vtedy, keď rezací valec dosiahne
potrebné otáčky.
Dbajte na to, aby hobľovacie nože neboli tupé.
Nepoužitý rezací valec musí byť vždy zakrytý ochranným
krytom nožov.
Na spracovanie krátkych obrobkov používajte bezchybné
posuvné drevo alebo bezchybnú posuvnú tyč.
Dlhé obrobky zaistite proti preklopeniu na konci hobľovania.
Použite napr. pojazdový stojan a pod. zariadenie.
Zaistite, aby rukoväte boli suché, bez oleja a tuku.
Spracovávajte len vhodné obrobky (pozrite Technické údaje).
Voľné triesky, hobliny a pod. nikdy neodstraňujte rukou. Vždy
pripojte odsávač prachu alebo hoblín.
Dbajte vždy na to, aby podávací valec a rezné nástroje
neobsahovali hobliny a drevnú múčku.
Pred dlhodobejším skladovaním prístroj dôkladne vyčistite.
Elektrická bezpečnosť
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými dielmi a chráňte sa
pred úrazom elektrickým prúdom.
Ak chcete zástrčku vytiahnuť zo zásuvky, neťahajte za kábel.
Ak premiestňujete napájací kábel, dbajte na to, aby nebol
prerušený, priškripnutý, zlomený či uložený vo vlhku.
Prístroj používajte len s RCD (30 mA).
Opravy na prístroji smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár
alebo náš opravárenský servis.
Používať sa smú len originálne náhradné diely a
príslušenstvo. V dôsledku použitia iných náhradných dielov
môže dôjsť k úrazom, za ktoré výrobca neručí.
Zástrčka napájacieho kábla musí byť chránená proti
striekajúcej vode.
Preprava
Pred prepravou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Ochranný kryt nožov musí celkom zakrývať rezací valec.
Stroj neprenášajte za podávací či odoberací stôl, stačí len
uchopiť dole pod strojom. Zrovnávačku a hrúbkovačku smú
prestrojovať, používať a udržiavať len osoby poučené o

nebezpečenstvách. Opravy smieme vykonávať len my, resp.
nám známe zákaznícke servisy. Stroj sa nesmie používať
v prostredí ohrozenom explóziou a nesmie byť vystavený
dažďu.

Klzný sprej Waxilit
č. výrobku 55085

Zvyškové riziká

Máte technické otázky? Reklamáciu? Potrebujete náhradné
diely alebo návod na obsluhu?
Na našej domovskej stránke www.guede.com vám v oddiele
Servis pomôžeme rýchlo a nebyrokraticky. Pomôžte nám,
prosím, aby sme mohli pomôcť vám. Aby bolo možné váš
prístroj v prípade reklamácie identifikovať, potrebujeme
sériové číslo, objednávacie číslo a rok výroby. Všetky tieto
údaje nájdete na typovom štítku. Aby ste mali tieto údaje vždy
poruke, zapíšte si ich, prosím, dole.

Aj pri správnom použití a dodržiavaní všetkých
bezpečnostných predpisov môžu existovať ešte zvyškové
riziká.
Existuje nebezpečenstvo:
•
poranenia prstov a rúk v dôsledku kontaktu s nožom v
nezakrytých oblastiach, pri výmene nástroja,
•
predovšetkým môžu byť priškripnuté pri otváraní
ochranného krytu.
•
ohrozenia prúdom, ak elektrické káble neboli správne
pripojené.
•
poškodenie sluchu pri dlhodobejšej práci bez chráničov
uší
I napriek dodržiavaniu návodu na obsluhu môžu existovať i
skryté zvyškové riziká.

Servis

Sériové číslo:
Objednávacie číslo:
Rok výroby:
Tel.:
Fax:
E-mail:

+49 (0) 79 04 / 700-360
+49 (0) 79 04 / 700-51999
support@ts.guede.com

Voliteľné príslušenstvo
Náhradné hobľovacie nože HSS
č. výrobku 55055

Poruchy – príčiny – odstránenie
Pred odstraňovaním poruchy prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Porucha

Príčina

Odstránenie

Stroj sa po zapnutí
nerozbehne alebo sa pri
chode naprázdno
automaticky vypne
Stroj sa počas hobľovania
zastaví

•
•
•

Výpadok prúdu.
Chybný motor alebo spínač
Opotrebené uhlíkové kefky

•
•
•

•
•
•
•

Tupý hobľovací nôž
Príliš veľký posuv
Tepelná poistka sa aktivovala
Poistka proti preťaženiu sa aktivovala

•
•
•
•

Obrobok sa pri hrúbkovaní
zasekne
Neuspokojivý stav povrchu

•

Príliš veľká hĺbka rezania

•

•
•
•

Tupý hobľovací nôž
Hobľovací nôž je zanesený hoblinami
Nepravidelné podávanie

•
•
•

Spracovávaný povrch je
príliš hrubý
Spracovávaný povrch má
trhliny
Výstup hoblín je upchaný

•

Obrobok je príliš vlhký

•

•
•
•
•

Obrobok bol spracovaný proti smeru rastu
Ohobľovalo sa príliš mnoho materiálu naraz
Nie je pripojený odsávač
Drevo je príliš vlhké

•
•
•

Príliš malý posuv obrobku pri •
hrúbkovaní
•
•

Živica na doske hobľovacieho stola
Prepravné valce majú ťažký chod
Povolená remenica

•
•
•

Skontrolujte poistku
Skontrolujte káble, chybné vymeňte
Motor alebo spínač nechajte skontrolovať alebo
opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Nôž vymeňte alebo naostrite
Pokračujte v práci s nižšou rýchlosťou podávania
Po schladnutí motor opäť zapnite
Reťaz, posuv či motor skontrolujte z hľadiska
cudzích predmetov.
Znížte hĺbku rezania a obrobok spracujte
v niekoľkých krokoch
Nôž vymeňte alebo naostrite
Odstráňte hobliny
Obrobok podávajte s konštantným tlakom a
zníženou rýchlosťou podávania
Obrobok vysušte
Obrobok spracovávajte v opačnom smere
Obrobok spracujte v niekoľkých krokoch
Vypnite stroj, odstráňte hobliny a pripojte
odsávač
Použite suché drevo
Vyčistite dosku stola a ošetrite ju tenkou vrstvou
klzného vosku
Prepravné valce opravte

Po každom odstránení poruchy znovu namontujte a skontrolujte všetky bezpečnostné zariadenia!!!

