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CZ 
Reklamace a objednávky náhradních dílů budou rychle a nebyrokratickou cestou vyřízeny pomocí příslušného servisního
formuláře na:  http://www.guede.com/support.
Tento formulář si lze vyžádat i na:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999 E-Mail: support@ts.guede.com

Označení:
Bezpečnost produktu:

Produkt odpovídá příslušným
normám EU

Zákazy:

Zákaz všeobecný
(ve spojení s jiným piktogramem)

Výstraha:

Výstraha/pozor Pozor na rotující nástroj!

Příkazy:

Před použitím si přečtěte návod k
obsluze Noste chrániče uší! Noste ochranné brýle! Noste bezpečnostní rukavice!

Ochrana životního prostředí:

Odpad zlikvidujte odborně tak,
abyste neškodili životnímu

prostředí.

Obalový materiál z lepenky lze
odevzdat za účelem recyklace

do sběrny.

Vadné a/nebo likvidované
elektrické či elektronické

přístroje musí být odevzdány
do příslušných sběren.

Obal:

Obal musí směřovat nahoru

Technické údaje:

Hmotnost

A.V. 1
Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.
Technické změny vyhrazeny.

Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím
pečlivě tento návod k obsluze.



Objem dodávky přístroje (obr.1)

1. Rukojeť
2. Pneumatická vsuvka
3. Obslužná páka
4. Úchyt nástroje

Přístroj

Pneumatická úhlová tyčová bruska 20000 PRO
Profi pneumatická tyčová bruska s dvojitě uloženým
hřídelem, pogumovanou rukojetí pro práci bez
námahy a s minimálními vibracemi. Díky kanálu
odpadního vzduchu se nevíří prach na obrobku,
bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí.

CZ  Prohlášení o shodě EU
Tímto prohlašujeme my, Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6,
74549 Wolpertshausen, Germany
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v
provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným
základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu.
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována,
ztrácí toho prohlášení svou platnost.
Označení přístrojů: RÁČNOVÝ 20000 PRO  Obj. č.: 75165
Datum/podpis výrobce: 22.12.08

Údaje o podepsaném: 
pan Arnold, jednatel

Příslušné směrnice EU:
98/37 EG

Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu. Žádáme
Vás o pochopení, že na následující příčiny škod
nemůžeme poskytnout záruku:
• nedodržení návodu k provozu.
• neprovedení potřebného čištění.
• násilné použití, neodborná manipulace, zneužití nebo

nehoda.
• zásahy neodborníků nebo neodborné pokusy o
opravu.

Technické údaje

Provozní tlak: 6,3 bar
Spotřeba vzduchu: 113-390 l/min
Max. volnoběžné otáčky:    20000 ot./min
Vzduchová přípojka-závit:  ¼"
Dopor. průřez hadice:   10 mm
Údaj o hlučnosti LWA:   96 dB
Úchyt nástroje: ¼“
Hmotnost:                 1,2 kg
Vibrační zrychlení:                  2,5  m/s²

Provoz

Bezpečnostní upozornění! Noste ochranné
brýle! Noste chrániče uší!

Před každodenním provozem vypusťte prosím z nádrže
kompresoru vždy vodu a ze vzduchové hadice
vyfoukejte kondenzát.
Pokud ještě není na pneumatické vsuvce naneseno
těsnivo, omotejte ji teflonovou páskou (obrázek 2 a 3)

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 Bezpečnostní upozornění! Pokud
nebudou dodržovány následující
pokyny, může to vést k Vašemu úrazu
či úrazu jiných osob.

1. Přečtěte si návod k použití
pneumatického přístroje a dodržujte
bezpečnostní pokyny pro použití
pneumatického přístroje.

2. Noste VŽDY prověřené ochranné brýle,
chrániče uší, dýchací masku a
bezpečnostní rukavice.

3. Přístroj odpojte od přívodu vzduchu, pokud
jej nepoužíváte. NIKDY nevyměňujte části
příslušenství ani Neprovádějte údržbu,
dokud je přístroj spojen s přívodem
vzduchu.

4. Zajistěte si bezpečný odstup. Dbejte na to,
abyste neztratili rovnováhu.

5. Zajistěte, aby se Vaše ruce při práci na
přístroji mohly volně pohybovat, aby bylo
možné provést práci bezpečně.

6. Přístroj používejte jen s rychlostí, pro kterou
je dimenzován.

7. Přístroj řádně udržujte a dodržujte všechny
pokyny pro mazání a údržbu přístroje.

8. Hadice a spojovací kusy nepoškoďte tím, že
byste přístroj nosili za hadici nebo že byste
hadici odpojovali od přívodu vzduchu
taháním. Zabraňte tomu, aby se hadice
dostala do kontaktu s vysokými teplotami,
olejem a ostrými hranami. Hadice by měla
být vyměněna, je-li poškozená či
opotřebená.

9. Přístroj používejte jen s přípustným
provozním tlakem. Vyšší tlak by v důsledku
vyššího zatížení zkrátil životnost Vašeho
přístroje.

10. Přístroj spojte s hadicí pro přívod vzduchu.
11. Během broušení mohou vznikat jiskry.
12. Nepoužívejte poškozené brusivo.
13. Nepoužívejte zbytečně dlouhé tlakové

hadice, abyste zabránili nebezpečí
klopýtnutí.

14. Pneumatický přístroj nenechávejte nikdy
bez dozoru.

15. Přístroj nikdy nepřikládejte k lidem či
zvířatům.

16. Proudem vzduchu nikdy nemiřte na lidi či
zvířata.

17. Pneumatický přístroj nikdy nepřikládejte
k tělesným otvorům, může to vést
k životunebezpečným úrazům!

 Pozor! Zachycení rotujícím nástrojem!

Údržba a ošetřování

Údržbu smí provádět jen zaškolené osoby.



Dodržování zde uvedených pokynů pro údržbu
zajistí tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou
životnost a bezporuchový provoz. Při údržbě a
ošetřování odpojte přístroj od zdroje tlakového
vzduchu. Pro dlouhodobě bezvadnou funkci
Vašeho pneumatického přístroje je nutností denní
čištění a pravidelné mazání. Používejte jen
speciální pneumatický olej.

Mazání může probíhat následujícími způsoby:

a) přes mlhový přimazávač
Kompletní údržbová jednotka obsahuje mlhový
přimazávač a je umístěna na kompresoru.

b) přes maznici na potrubí
V bezprostřední blízkosti nářadí (cca 50 cm
odstup ) se nainstaluje maznice na potrubí,
která nářadí zásobuje dostatečným množstvím
oleje.

c) ručně
Pokud Vaše zařízení nemá k dispozici ani
údržbovou jednotku, ani maznici na potrubí,
musíte před každým uvedením pneumatického
přístroje od provozu dát do pneumatické přípojky
3-5 kapek oleje. Pokud byl pneumatický přístroj
několik dnů mimo provoz, musíte před zapnutím
dát do pneumatické přípojky 5-10 kapek oleje.
Pneumatické nářadí/přístroje skladujte jen
v suchých místnostech.

Každé tři měsíce nebo pokud se bruska používá jen
málokdy musíte sejmout vzduchovou hadici a nalít
do vzduchové vpusti větší množství pneumatického
oleje. Poté vzduchovou hadici opět připojte a
excentrickou brusku nechte cca 30 sekund běžet,
aby se vyčistil motor kompresoru. Po čištění
dodržujte pokyny pro mazání.


