
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto pro-
duktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omeze-
ní a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

POUŽITÍ
• Tento řezný kotouč je určen pro řezání a frézování dřeva po-

mocí úhlové brusky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
• Kotouče nejsou určeny pro řezání dřeva s hřebíky!
• Před používáním kotouče proveďte vizuální kontrolu, zda 

není jakýmkoliv způsobem poškozen – poškozené, prasklé, 
chybně upevněné nebo nesprávně používané kotouče mo-
hou být velmi nebezpečné.

• Používejte výhradně s úhlovými bruskami s boční rukojetí 
a krytem.

• Kryt nastavte pod úhlem 45° k tělu brusky s kotoučem tak, 
aby při řezu došlo k tahu brusky od uživatele.

• Dbejte, aby byla přídavná rukojeť na správné straně a tím 
došlo ke správnému směru otáčení. V opačném případě 
hrozí ztráta kontroly nad nástrojem.

• Před zapojením brusky do sítě se ujistěte, že je vypnut hlav-
ní spínač.

• Při práci vždy používejte ochranné pomůcky (ochranný 
štít, pracovní rukavice, ochranný oděv, atd.) Dbejte zvý-
šené opatrnosti. Nepoužívejte v blízkosti lidí, kteří nemají 
ochranné pomůcky.

• Při práci vždy držte úhlovou brusku oběma rukama. Opra-
covávaný kus musí být pevně uchycen ve svěráku nebo ji-
nak zajištěn.

• Před odložením úhlové brusky se ujistěte, že se již kotouč 
netočí a je zcela zastaven.

• Kotouč udržujte ostrý, nepoužívejte tupý kotouč.
• Dodržujte předepsanou dobu řezání (20 vteřin) a následné-

ho ochlazení (60 vteřin).

OSTŘENÍ
• Při ostření používejte standardní kulatý pilník o průměru 

5,5 mm.
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Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s tým-
to produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na 
obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

POUŽITIE
• Tento rezný kotúč je určený pre rezanie a frézovanie dreva 

pomocou uhlovej brúsky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
• Kotúče nie sú určené pre rezanie dreva s klincami!
• Pred používaním kotúča vykonajte vizuálnu kontrolu, či nie 

je akýmkoľvek spôsobom poškodený – poškodené, prask-
nuté, chybne upevnené alebo nesprávne používané kotúče 
môžu byť veľmi nebezpečné.

• Používajte výhradne s uhlovými brúskami s bočnou rukovä-
ťou a krytom.

• Kryt nastavte pod uhlom 45° k telu brúsky s kotúčom tak, 
aby pri reze došlo k ťahu brúsky od užívateľa.

• Dbajte, aby bola prídavná rukoväť na správnej strane a tým 
došlo k správnemu smeru otáčania. V opačnom prípade 
hrozí strata kontroly nad nástrojom.

• Pred zapojením brúsky do siete sa uistite, že je vypnutý 
hlavný vypínač.

• Pri práci vždy používajte ochranné pomôcky (ochranný štít, 
pracovné rukavice, ochranný odev, atď.) Dbajte na zvýše-
nú opatrnosť. Nepoužívajte v blízkosti ľudí, ktorí nemajú 
ochranné pomôcky.

• Pri práci vždy držte uhlovú brúsku oboma rukami. Opraco-
vávaný kus musí byť pevne uchytený vo zveráku alebo inak 
zaistený.

• Pred odložením uhlové brúsky sa uistite, že sa už kotúč ne-
točí a je úplne zastavený.

• Kotúč udržujte ostrý, nepoužívajte tupý kotúč.
• Dodržujte predpísanú dobu rezania (20 sekúnd) a násled-

ného ochladenia (60 sekúnd).

PRISPÔSOBENIE
• Pri ostrení používajte štandardné guľatý pilník o prie

mere 5,5 mm.
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CZ SK

NÁVOD K POUŽITÍ
ŘEZNÝ KOTOUČ
SH115, SH125, SH150, SH230

NÁVOD NA POUŽITIE
REZNÝ KOTÚČ
SH115, SH125, SH150, SH230




