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   NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 

SL42AE 

    Vibrační bruska/hoblík s odsáváním prachu

 

TECHNICKÁ DATA 

TYP: SL42AE SL42AEV 

třída ochrany II II 

provozní napětí 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 

proud 2,7 A 2,7 A 

příkon 550 w 550 w 

elektronická ochrana proti přetížení ANO ANO 

elektronická regulace otáček ANO ANO 

počet otáček / 1 min. 3.000 ÷ 7.000 3.000 ÷ 7.000 

orbitální průměr mm 4,8 4,8 

Velcro vrtaná gumová deska NE ANO 

vrtaná gumová deska ANO NE 

rozměry brusné plochy 400 x 70 400 x 70 

Odsávací systém  ANO ANO 

váha v kg 2,6 2,6 
 

OBECNÉ VAROVÁNÍ 

Nástroj musí být připojen k vhodnému typu odsávacího systému (není součástí dodávky). 

Bezpečnostní  a protiúrazová opatření 

Bezpečnostní  a protiúrazová opatření jsou uvedeny v části "Bezpečnostní pokyny" této brožury a tvoří její nedílnou součást.  

Tento návod k obsluze obsahuje další informace potřebné pro použití tohoto nástroje. Nikdy nepoužívejte nářadí bez pracovních ochranných 

pomůcek. Jakoukoliv údržbu provádějte na nářadí pouze tehdy, je-li odpojeno ze sítě. Před spuštěním nástroje se ujistěte, že drží pevně a není 

v kontaktu s pracovní plochou. Noste oblečení vhodné pro práci, kterou provádíte. Nástroj musí být připojen k vhodnému typu odsávacího 

systému (není součástí dodávky): Dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy a bezpečnostní normy platné pro zpracovávaný materiál. 

 Vzhledem k rizikům, která vznikají během broušení, doporučujeme používání pracovních ochranných pomůcek (jako jsou pracovní rukavice, 

sluchátka, ochranné brýle, obličejová maska atd.) v souladu s platnými právními předpisy pro prevenci nebo snížení pravděpodobnosti nehod.  

 

Varování! Přístroj pokračuje v práci na několik sekund po jeho vypnutí. 
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SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ 

Tento nástroj je určen k broušení dřeva, umělých hmot, kompozitních materiálů, barev/laků, plnících a jiných podobných materiálů. 

Kovy a materiály s obsahem azbestu není možné touto bruskou brousit. 

Nástroj nesmí být provozován ve vlhkém prostředí nebo za přítomnosti hořlavých plynů či kapalin.  

Ujistěte se, že opracovávaný kus je dostatečně upevněn.  

V případě nesprávného používání je uživatel plně zodpovědný za škody a nehody. 

 

ČÁSTI PŘÍSTROJE 

1- IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 

2- ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ 

3- REGULACE OTÁČEK 

4- REGULACE PRŮTOKU ODSÁVANÉHO PRACHU 

5- PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ 

6- VRTANÁ GUMOVÁ DESKA/ VRTANÁ GUMOVÁ DESKA VELCRO 

7- UPÍNACÍ PÁČKA NA PAPÍR (SL42AE) 

8- ZAŘÍZENÍ NA DĚROVÁNÍ BRUSNÉHO PAPÍRU (DĚROVAČ) 

9- VĚTRACÍ OTVORY MOTORU 

10- SACÍ HRDLO O PRŮMĚRU 29 mm 

11- TEPELNÝ ŠTÍT 

12- TEPELNÝ ŠTÍT UPEVNĚNÝ ŠROUBY 

UVEDENÍ DO CHODU 
Před zapnutím přístroje se ujistěte, že: 

- balení je kompletní a nevykazuje známky poškození během skladování či přepravy 

- nářadí je kompletní; překontrolujte, že počet a typ komponentů odpovídá popisu v návodu 

Napájení a zásuvka může podporovat zatížení uvedené v tabulce a také na typovém identifikačním štítku nářadí, zmíněné a vysvětlené 

na straně 11. 

 

MONTÁŽ NÁŘADÍ: 

Připojte odsávací zařízení k sacímu hrdlu v trysce (10). 

 

VLOŽENÍ BRUSNÉHO PAPÍRU 

SL42AE: 

VERZE VRTANÉ GUMOVÉ DESKY 

- Zvedněte upínací páčku na papír (7)  a stisknutím  uvolněte páčku 

- vložte brusný papír pod páčku až na doraz, poté páčku uvolněte 

- opakujte tuto operaci na opačné straně desky, udržujte papír napnutý a kontrolujte, zda jsou hrany rovnoběžné s okraji desky před 

uvolněním páčky 

- proděrujte papír pomocí dodaného děrovače (8) 

 

SL42AEV: 

VERZE VELCRO (suchý zip) VRTANÉ GUMOVÉ DESKY 

Natlačte brusný papír se suchým zipem do pozice, aby se otvory v papíru shodovaly se sacími otvory v gumové desce. 

Ujistěte se, že na suchém zipu není prach či jiné nečistoty.  

 

PŘED SPUŠTĚNÍM NÁSTROJE 

Ujistěte se, že: 

- napájecí zdroj odpovídá charakteristikám nástroje 

- napájecí kabel a zásuvka jsou v bezvadném stavu 

- ON/OF spínač funguje správně i když je napájení odpojeno 

- všechny části nástroje byly správně sestaveny a nejeví žádné známky poškození 

- větrací otvory nejsou zakryty (9) 

- nástroj je připojen k vhodnému a efektivnímu odsávacímu systému (10) 

 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

Zapnutí: Zatlačte posuvnou páčku (2) vpřed; v případě, že nástroj je uzamčen v poloze ON, současně vpředu stlačujte posuvnou páčku. 

Vypnutí: uvolněte posuvnou páčku; pokud je v uzamčené pozici, stlačte páčku vzadu a povolujte, dokud se nevrátí do pozice STOP 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Zapněte přístroj a ověřte, zda nedochází k neobvyklým vibracím či nesouladu brusného papíru. 

Pokud ano, přístroj okamžitě vypněte a odstraňte příčinu. 

 

VÝBĚR OTÁČEK 

Otáčky lze nastavovat otáčením ovládacího kolečka (3)  umístěném na zadní straně nástroje. Výběr rychlosti otáček závisí na charakteru 

brusného papírového kotouče a na charakteru opracovávaného materiálu. 
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NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU 

Průtok odsávání lze nastavit otáčením kruhové matice (4). 

 

VÝMĚNA BRUSNÉ PODLOŽKY  

SL42AE 

VERZE VRTANÉ GUMOVÉ DESKY 

- Zvedněte upínací páčku (7) a stisknutím uvolněte použitý brusný papír. 

- Vložte nový brusný papír a postupujte podle pokynů „VLOŽENÍ BRUSNÉHO PAPÍRU“ 

SL45AEV 

VERZE VELCRO (suchý zip) VRTANÉ GUMOVÉ DESKY 

- Odtrhněte použitý papír 

- Natlačte novou podložku na suchý zip do správné pozice tak, aby se otvory v papíru shodovaly se sacími otvory v gumové desce. 

 

VHODNÉ BRUSNÉ PAPÍRY 

Listy brusného papíru pro vibrační brusky; model s uchycením na suchý zip vyžaduje speciální brusné papíry.  

 

ÚDRŽBA 

Jakékoliv údržbové zásahy provádějte pouze, je-li přístroj odpojen ze sítě. 

Na konci každé pracovní směny nebo v případě potřeby vyčistěte větrací otvory motoru, ochranný filtr a odstraňte prach a nečistoty z těla 

nástroje proudem stlačeného vzduchu; zvláštní pozornost věnujte větracím otvorům motoru. 

Uživatelem nemohou být prováděny žádné jiné další údržbové zásahy.  

Údržbu a čištění vnitřních částí, jako jsou  kuličková ložiska, převody  nebo jiné může provádět pouze autorizovaný zákaznický servis. 

 

EL. BEZPEČNOST –  NÍZKÉ NAPĚTÍ  

Zkoušky byly provedeny v souladu s normou: 

EN 60745-1  bezpečnost ručního elektrického nářadí ovládaného motorem 

EN 60745-2-4 zvláštní požadavky na brusky 

 

VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 

Nástroje jsou konstruovány tak, aby eliminovaly či odstranily vysokofrekvenční rušení dle norem: 

EN550147-1+EN55014-2; EN61000-3-2+EN61000-3-3. 

 

HLUČNOST 

Hladina hluku je 81,7 dB (A), měřeno v souladu s nařízením EN ISO 3744 + UNI EN ISO 11202. 

Varování: noste vhodné chrániče sluchu! (viz všeobecná varování). 

 

ZAZNAMENANÉ HODNOTY ZRYCHLENÍ 

Střední kvadratická hodnota zrychlení je nižší než 2,5 m/sec², měřeno v souladu s normou UNI EN 28662 + UNI EN ISO 5349. 

 

ZÁRUKA 

Na veškeré nářadí vyrobené firmou RUPES se vztahuje 12-ti měsíční záruka na vady z výroby a materiálové vady. 

Na všechno nářadí musí být použito pouze originální příslušenství a originální náhradní díly RUPES. 

Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody a nehody způsobené nedodržením tohoto pravidla, které může mít  

za následek také ukončení záruky. 

Záruka nebude nadále platná, nebudou-li dodrženy instrukce uvedené v návodu, dále pokud bude nářadí užíváno jiným než doporučeným 

způsobem, bude-li do nářadí jakýmkoliv způsobem zasahováno nebo dojde-li k poškození v důsledku zanedbání. 

ZÁRUKA NABYDE PLATNOSTI VYPLNĚNÍM ZÁRUČNÍHO FORMULÁŘE NA ZADNÍ STRANĚ TOHOTO NÁVODU. 

Pokud zjistíte, že je přístroj vadný nebo správně nefunguje, je třeba ho zdarma odeslat v originálním balení spolu se záručním listem přímo 

výrobci nebo do některého z Asistenčních center, jejichž seznam je přílohou tohoto návodu. 

Záruka neznamená automaticky výměnu nástroje. 

Rupes Spa si vyhrazuje právo na jakékoliv technické či konstrukční úpravy svých výrobků bez předchozího upozornění. 

Výrobce neodpovídá za tiskové chyby. 

Tento dokument ruší a nahrazuje všechny předchozí. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 

Umístění a význam informací 

1. Typ nářadí 

2. Nominální pracovní napětí ve Voltech (V). 

3. Pracovní frekvence v Hertz (Hz). 

4. Jmenovitá hodnota proudu v Ampérech (A). Ujistěte se, že napájecí zdroj, ke kterému je přístroj připojen, může snadno tolerovat 

uvedený proud na minimum. 

5. Příkon vyjádřený ve wattech (w). 

6. Kód nástroje nebo sériové číslo. 

7. Technické údaje nástroje. 

8. Maximální počet otáček/min. 

9. Dvojitý čtverec označuje, že nástroj je dvojnásobně izolovaný a proto nevyžaduje uzemnění pomocí napájecího kabelu. 

10. Pročtěte si tento návod před použitím a uschovejte ho. 

11. Osobní ochranné prostředky. 

12. Na konci životnosti výrobku na základě evropské směrnice a jejího dodržování dle místních zákonů, se nesmí výrobek dostat  
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do životního prostředí nebo vyhodit do komunálního odpadu, ale musí být zneškodněn autorizovanými recyklačními středisky (obraťte 

se na příslušné místní orgány pro seznam míst, kde bude produkt zlikvidován v souladu se zákonem). Likvidace výrobku přímo 

přispívá k ochraně lidského zdraví a ochraně životního prostředí. Jakákoliv neoprávněné likvidace výrobku je právně postižitelná. 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Prohlašujeme na naši zodpovědnost, že tento ruční neelektrický nástroj, který je uveden v tomto návodu k obsluze, je v souladu se základními 

požadavky na bezpečnost dle následujících směrnic:  

 

2006/42/CE  Stroje 

2006/95/CE  Nízké napětí 

2004/108/CE  Elektromagnetická kompatibilita 

 

Testy byly prováděny v souladu s těmito normami: 

 

EN 60745-1:2008 Bezpečnost ručního motorového nářadí 

EN 60745-2-4: 2008 Zvláštní požadavky na brusky 

UNI EN ISO 3744:1997 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. 

UNI EN ISO 11202: 1997 Akustika. Hluk vydávaný stroji a zařízeními. 

UNI EN 28662-1: 1993 Přenosné ruční motorové nářadí. Měření vibrací na rukojeti. 

UNI EN ISO 5349-1: 2004 Mechanické vibrace. Měření a hodnocení expozice vibracemi přenášenými na ruce. 

 

Elektromagnetická kompatibilita: 

EN 55014-1: 2008 + en 55014-2: 1998 

EN 61000-3-2: 2009 + EN 61000-3-3: 2008 

 

Elektromagnetická pole: 

EN 62233: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


