
Platí lenpre európskekrajiny

Hlučnosť a vibrácie

VYHLÁSENIEOZHODE -ES

Typická úroveň akustického tlaku váhyAje 73 dB (A).

Hlučnosť počas prácemôže presiahnuť úroveň 85 dB (A).

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku. -

Typická efektívna hodnota akcelerácie neprevyšuje úroveň
2,5m/s .

Tieto hodnoty boli získané podľa normy EN50144.

Na našu zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok
vyhovuje nasledujúcim normám a predpisom HD400,
EN50144, EN55014, EN61000 v súlade so smernicami
Rady 73/23/EEC, 89/336/EECa98/37/EC.
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ÚDRŽBA  A  OŠETROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením, zariadenie vypnite a zástrčku sieťovej
šnúry vytiahnite zo zásuvky.

Nastavenie výšky pomocného stolíka (obr. 24 a 25)
Výška pomocného stolíka je nastavená z výroby. V prípade dodatočného nastavenia výšky postupujte nasle-
dovne:

Na stolík položte pohľadnicu 44 a na ňu položte lineár 43. Imbusovým kľúčom 46 otáčajte nastavovaciu skrut-
ku 45 dovtedy, pokým sa koniec pomocného stolíka nedotkne lineára  43. Koniec pomocného stolíka teraz
leží 0,1 až 0,3 mm nad hornou plochou stola (pozri obr. 24).

Výmena uhlíkov (obr. 26 a 27)
Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať a vymieňať. Po ich opotrebovaní až po maximálnu hranicu 47 sa oba
uhlíky musia vymeniť. Uhlíky udržujte čisté, aby sa v držiakoch mohli voľne pohybovať. Oba uhlíky sa musia
vymieňať súčasne a musia byť rovnaké.

Skrutkovačom 49 vyskrutkujte obe viečka držiakov uhlíkov 48. Opotrebované uhlíky vyberte, do držiakov
zasuňte nové uhlíky a viečka držiakov uhlíkov 48 skrutkovačom 49 naskrutkujte naspäť.

Ostrenie hobľovacích nožov
Tupé hobľovacie nože môžu spôsobiť nerovnomerný povrch obrobku, viesť ku preťaženiu motora zariadenia
alebo byť príčinou nebezpečných spätných rázov obrobku. Tupé hobľovacie nože sa preto musia čo najskôr
vymeniť.

Mazanie (obr. 28)
Reťaz 20 (prístupná po odstránení bočného krytu R), štyri stĺpiky 50 a skrutky 29 na zdvíhanie hlavného rámu
pravidelne olejujte. Na olejovanie týchto súčastí používajte strojový mazací olej.

Upozornenie:

� Zariadenie pred mazaním a údržbou vypnite a zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

Čistenie
Povrch posúvacích valcov, vetracie štrbiny na kryte motora a nožový hriadeľ previdelne čistite od usadených
nečistôt, triesok, živice a ostatných cudzích predmetov.

Hranica pre ostrenie štandardného (jednostranného) noža (obr. 29)
Štandardný nôž, ktorého dĺžka je menšia než 4 mm, nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia, opravy a ostatné práce, súvisiace s nastavovaním a
údržbou, nechajte vykonať v autorizovanom servisnom stredisku elektrického ručného náradia Makita, kto-
ré používa výlučne originálne náhradné diely Makita.

Hlučnosť

Typická hodnota hladiny akustického tlaku zariadenia je 86 dB(A). Hodnota hladiny akustického výkonu ná-
radia môže za určitých okolností prekročiť 99 dB(A). V takýchto prípadoch je potrebné používanie osob-
ných ochranných prostriedkov proti hluku.

Odrušenie
Toto elektrické zariadenie je odrušené v súlade s platnými medzinárodnými normami (76/889/EHS, 82/499/
EHS, DIN ISO 57875/VDE 0875, HD 400, EN 50144, EN 55014, EN 61000, 73/23/EHS, 89/336/EHS,
98/37/EHS, STN 33 2860), ako i ostatnými, všeobecne záväznými technickými predpismi a normami.
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Stojan (zvláštne príslušenstvo)
Vzpery 35 a 36 položte na rovnú plochu a na vnútornú stranu upevnite nohy 34. Jednotlivé časti zmontujte
pomocou štvorhranných skrutiek 39, pružných podložiek 38 a šesťhranných matiek 37 a do koncov nôh 34
zasuňte gumené zátky 33 (pozri obr. 19).

Teraz na zložený stojan položte zarovnávacie a preťahovacie zariadenie a upevnite ho pomocou šesťhranných
skrutiek 40, podložiek 41 a šesťhranných matiek 37 (pozri obr. 20).

Upozornenie:

� Šesťhranné skrutky 40 prevlečte cez stojan a otvory v zarovnávacom a preťahovacom zariadení smerom
odspodu a zhora nasaďte podložky 41 a naskrutkujte šesťhranné matky 37. Pri montáži šesťhranných skru-
tiek 40 cez otvory v základnej doske zarovnávacieho a preťahovacieho zariadenia smerom zhora sa šesť-
hranné matky 37 nebudú dať bezpečne a spoľahlivo utiahnuť (pozri obr. 20).

Stojan možno pomocou štyroch skrutiek 42 cez otvory v nohách upevniť k podlahe (pozri obr. 21).

POUŽÍVANIE
Upozornenie:

� Dva alebo niekoľko obrobkov podobnej hrúbky vedľa seba možno do zarovnávacieho a preťahovacieho
zariadenia zasúvať súčasne. Medzi obrobkami sa však snažte dodržať približne rovnaký odstup, aby posú-
vacie valce mohli zachytiť najtenší obrobok. V opačnom prípade hrozí riziko, že veľmi tenký obrobok rotu-
júci nožový hriadeľ vymrští späť.

Obrobok naplocho položte na plochu stola (pozri obr. 22).

Na zariadení podľa vyššie opísaného postupu nastavte hrúbku úberu (triesky).

Zariadenie zapnite a vyčkajte, pokým nožový hriadeľ nedosiahne plné otáčky. Obrobok sa pri zapínaní zaria-
denia nesmie dotýkať posúvacích valcov.

Obrobok naplocho plynule posúvajte po stole.

Ak hobľujete dlhý alebo ťažký obrobok, konce obrobku na začiatku a konci hobľovania nadvihnite, aby sa
zabránilo vzniku vyhĺbenín alebo vyštiepeniu materiálu na okrajových partiách obrobku.

Horná plocha zariadenia umožňuje rýchle a pohodlné podávanie obrobku na stranu zasúvania pri obsluhe
zariadenia dvoma osobami (pozri obr. 23).

Upozornenie:

� Obrobky nasledujúcich rozmerov sa nesmú zasúvať do zariadenia, pretože vzdialenosť medzi oboma po-
súvacími valcami je 129 mm. Takéto obrobky sa nesmú na zariadení hobľovať.

1

2

3

menej než 130 mm

viac než 130 mm

130 mm

Dĺžka menej než 130 mm

S drážkou šírky nad 130 mm

S drážkkami vo vzdialenosti 130 mm

� Pri uviaznutí obrobku v zariadení, zariadenie vypnite. Ak zariadenie s uviaznutým obrobkom ponecháte
zapnuté, povedie to ku predčasnému opotrebovaniu posúvacích valcov.
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VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM

TECHNICKÉ  PARAMETRE

1 Rukoväť na prenášanie
2 Pomocný stolík
3 Skrutka
4 Kontrolka
5 Vypínač
6 Kľuka
7 Stupnica
8 Hlavný rám
9 Ukazovateľ výšky

10 Hĺbkový doraz
11 Vodiaca drážka
12 Nastavovacia mierka hĺbky
13 Doraz
14 Dorazové tlačidlo
15 Dorazový gombík
16 Horná strana stola
17 Poistná platnička
18 Remenica

19 Nožový hriadeľ
20 Reťaz
21 Vrúbkovaná skrutka
22 Upevňovacia skrutka noža
23 Upevňovacia doštička
24 Hobľovací nôž
25 Ozub
26 Magnetický držiak
27 Násuvný rúrkový kľúč
28 Upevňovacia skrutka noža
29 Skrutka
30 Šablóna noža
31 Odsávací adaptér
32 Kryt proti odletovaniu triesok
33 Gumená zátka
34 Noha
35 Vzpera (B)
36 Vzpera (A)

37 Šesťhranná matka
38 Pružná podložka
39 Štvorhranná skrutka
40 Šesťhranná skrutka
41 Podložka
42 Skrutka
43 Lineár
44 Pohľadnica
45 Nastavovacia skrutka
46 Imbusový kľúč
47 Hranica opotrebovania
48 Viečko držiaka uhlíkov
49 Skrutkovač
50 Stĺpik
51 Podstava
52 Viac než 4 mm

Zarovnávacie a preťahovacie zariadenie ................................................................................ 2012NB
Príkon ................................................................................................................................................................. 1650 W
Hobľovacia šírka ............................................................................................................................................... 304 mm
Max. hrúbka úberu:
- pri šírke materiálu do 150 mm .......................................................................................................................... 3 mm
- pri šírke materiálu od 150 mm do 240 mm ................................................................................................. 1,5 mm
- pri šírke materiálu od 240 mm do 304 mm ................................................................................................. 1,0 mm
Rýchlosť posunu ......................................................................................................................................... 8,5 m/min.
Veľkosť stola (š × d) ...................................................................................................................... 304 mm × 771 mm
Voľnobežné otáčky ...................................................................................................................................... 8500 min-1

Rozmery (š × d × v) ................................................................................................... 483 mm × 771 mm × 401 mm
Hmotnosť ................................................................................................................................................................ 27 kg
Ochranná trieda ............................................................................................................................................................ II

� Vzhľadom na neustály vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmien technických parametrov bez predchádza-
júceho upozornenia.

� Technické parametre sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu dovozu.

Využitie
Zariadenie je určené na hobľovanie (zarovnávanie a preťahovanie) obrobkov z mäkkého a tvrdého dreva
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� Pri montáži krytu proti odletujúcim trieskam dbajte na to, aby reťaz 20 neostala visieť na kryte proti odletu-
júcim trieskam.

Iba pre štandardné (jednostranné) nože

Hobľovací nôž 24 položte na šablónu noža 30 tak, aby ostrie noža úplne doliehalo na vnútornú stranu rebra
(A). Upevňovaciu doštičku 23 položte na hobľovací nôž 24 a výbežok na upevňovacej doštičke potom zľahka
zatlačte oproti zadnej hrane šablóny noža 30 (B). Na spojenie hobľovacieho noža 24 s upevňovaciou doš-
tičkou, skrutky 29 pevne utiahnite (pozri obr. 14).

Výbežok na upevňovacej doštičke 23 zasuňte do vodiacej drážky 11 nožového hriadeľa  19 a naskrutkujte
upevňovacie skrutky noža. Po ľahkom a rovnomernom zaskrutkovaní všetkých upevňovacích skrutiek noža
(smerom od stredu do strán), skrutky v tom istom poradí pevne utiahnite (pozri obr. 15 a 16).

Druhý nôž namontujte rovnakým spôsobom. Nožový hriadeľ pri zatlačenej poistnej platničke 17 pomaly
otáčajte, aby ste sa presvedčili, že oba nože sú namontované správne. Potom namontujte kryt proti odle-
tovaniu triesok a bočný kryt (pozri obr. 16).

Upozornenie:

� Všetky upevňovacie skrutky hobľovacieho noža pri montáži noža vždy dôkladne utiahnite.

� Zariadenie nepoužívajte bez krytu proti odletovaciu triesok.

� Pri montáži krytu proti odletujúcim trieskam dbajte na to, aby reťaz 20 neostala visieť na kryte proti odletu-
júcim trieskam.

Zmena typu noža

Toto zariadenie možno používať ako so štandardnými (jednostrannými), tak i jednorázovými (obojstrannými)
hobľovacími nožmi. Pri výmene typu noža si musíte zapúpiť nasledujúce diely:

Zmena zo štandardného na jednorázový typ noža Zmena z jednorázového na štandardný typ noža

Upevňovacia doštička

Jednorázový nôž (306 mm)

Magnetický držiak

2 kusy

2 kusy

2 kusy

Upevňovacia doštička

Skrutka s plochou hlavou M4 × 6

Štandardný nôž

Šablóna noža

2 kusy

4 kusy

2 kusy

1 kus

Odsávací adaptér (obr. 17)

Na zaistenie čistého pracoviska s použitím účinného odsávania prachu, zarovnávacie a preťahovacie zaria-
denie pripojte ku vhodnému odsávaciemu zariadeniu pomocou odsávacieho adaptéra  31.

Vrúbkované skrutky 21, upevňujúce kryt proti odletovaniu triesok 32, vyskrutkujte. Na zarovnávacie a preťa-
hovacie zariadenie nasaďte odsávací adaptér 31 a pomocou vrúbkovaných skrutiek 21 ho spolu s krytom proti
odletovaniu triesok 32 upevnite ku zarovnácaciemu a preťahovaciemu zariadeniu.

Upozornenie:

� Pri montáži odsávacieho adaptéra  31 dbajte na to, aby reťaz 20 neostala visieť na kryte proti odletujúcim
trieskam 32 alebo na odsávacom adaptéri 31 (pozri obr. 18).

Pokus_01.pdf, Flat 5 of 6 - Pages: 8, 5, 05/04/07 08:45 AM
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Oboznámte sa s návodom na používanie

Dvojitá ochranná izolácia

Dodržujte napájacie napätie

Hodnota sieťového napätia sa musí zhodovať s údajom o napájacom napätí, uvedeným na typovom štítku nára-
dia. Náradie s uvedenou hodnotou napájacieho napätia 230 V sa môže pripájať i do siete s napätím 220 V.
Náradie má dvojitú elektrickú izoláciu (ochranná trieda II) a smie sa preto pripájať do zásuviek bez ochran-
ného uzemňovacieho kolíka.

Použité symboly a ich význam
Nasledujúce piktogramy znázorňujú symboly, ktoré sú vyobrazené na typovom štítku náradia. Pred použitím
náradia sa oboznámte s významom týchto symbolov.

PRE  VAŠU  BEZPEČNOSŤ

1. Pri práci používajte ochranné okuliare.

2. Pri práci používajte príslušné pracovné ochranné prostriedky ako chrániče sluchu (zátky do uší), ochrannú
masku proti prachu a pracovné rukavice (najmä pri práci so surovým neopracovaným rezivom.

3. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti hoľavých alebo ľahko zápaných kvapalín alebo plynov.

4. Pred používaním zariadenia skontrolujte úplnosť a správnosť upevnenie všetkých ochranných krytov.

5. S hobľovacími nožmi zaobchádzajte veľmi opatrne.

6. Pred používaním zariadenia starostlivo skontrolujte hobľovacie nože na praskliny, vyštrbenie alebo iné
poškodenie. Popraskané, vyštrbené alebo tupé hobľovacie nože ihneď vymeňte.

7. Upevňovacie skrutky hobľovacích nožov vždy pevne utiahnite.

8. Obrobok pred hobľovaním starostlivo skontrolujte a odstráňte z neho klince, zbytky betónu, piesok ale-
bo iné cudzie predmety, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie hobľovacích nožov.

9. Štrbinu na vyhadzovanie triesok nikdy nečistite pri bežiacom motore. Zariadenie čistite až po úplnom
zastavení motora. Na odstraňovanie triesok používajte drevenú paličku (žiadne kovové predmety).

10. Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru.

11. Sieťovú šnúru pravidelne kontrolujte. Zástrčku sieťovej šnúry nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahom za sie-
ťovú šnúru. Sieťovú šnúru chráňte pred prehriatím, olejom, vodou a ostrými hranami.

Bezpečnostné pokyny pre prácu so zariadením
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� Jednorázové hobľovacie nože majú ostria na oboch stranách. Ak sa ostrie noža na jednej strane zatupí, môže
sa používať ostrie na druhej strane noža. Pred použitím druhého ostria, zadnú stranu noža vždy očistite od
živice a nečistôt. Jednorázové nože s obostranným ostrím sa nesmú ostriť. Ak sa obe ostria noža zatupia,
sa hobľovací nôž musí nahradiť novým.

1. Demontáž nožov

Vrúbkovanú skrutku 21, upevňujúcu kryt proti odletovaniu triesok, vyskrutkujte a kryt proti odletovaniu trie-
sok odstráňte. Skrutky, upevňujúce pravý bočný kryt, vyskrutkujte a pravý bočný kryt odnímte. Remenicu
18 otáčajte dovtedy, pokým sa nožový hriadeľ 19 nedá zaaretovať v polohe s upevňovacími skrutkami hob-
ľovacieho noža smerom nahor (pozri obr. 8).

Iba pre jednorázové nože

Dva magnetické držiaky 26 nasaďte na upevňovaciu doštičku 23 a posuňte v smere šípky, pokým sa ozu-
by  25 nedotknú hobľovacieho noža 24. Šesť upevňovacích skrutiek 22 hobľovacieho noža pomocou ná-
suvného rúrkového kľúča 27 odstráňte. Magnetický držiak 26 pevne uchopte a zdvihnite kolmo nahor a
upevňovaciu doštičku 23 spolu s hobľovacím nožom 24 demontujte z nožového hriadeľa 19. Poistnú plat-
ničku 17 zatlačte nadol a remenicu 18 otočte o 180o, aby sa nožový hriadeľ 19 zaistil. Druhý hobľovací nôž
demontujte rovnakým spôsobom (pozri obr. 9 a 10).

Iba pre štandardné (jednostranné) nože

Šesť upevňovacích skrutiek 28 hobľovacieho noža pomocou násuvného rúrkového kľúča 27 odstráňte.
Upevňovaciu doštičku 23 spolu s hobľovacím nožom 24 demontujte z nožového hriadeľa. Poistnú platničku
17 zatlačte nadol a remenicu 18 otočte o 180o, aby sa nožový hriadeľ 19 zaistil. Druhý hobľovací nôž de-
montujte rovnakým spôsobom. Upevňovaciu doštičku 23 z hobľovacieho noža 24 odnímte (pozri obr. 11
a 12).

2. Montáž nožov

Upozornenie:

� Na uvoľňovanie a uťahovanie upevňovacích skrutiek hobľovacích nožov používajte iba dodávaný násuvný
rúrkový kľúč Makita. Pri použití iného kľúča hrozí riziko prílišného alebo nedostatočného utiahnutia upev-
ňovacích skrutiek, čo môže viesť ku ťažkým úrazom.

Iba pre jednorázové nože

Pripravte si plochú drevenú dosku dĺžky cca 300 mm a šírky 100 mm. Hobľovací nôž 24 a upevňovaciu
doštičku 23 položte na drevenú dosku tak, aby výbežok na upevňovacej doštičke dosadol do drážky v hob-
ľovacom noži. Upevňovaciu doštičku 23 nastavte tak, aby oba konce hobľovacieho noža prečnievali za
koncové hrany upevňovacej doštičky približne 1 mm. Dva magnetické držiaky 26 nasaďte na upevňovaciu
doštičku 23 a posuňte ich tak, aby sa ozub 25 dotýkal noža (pozri obr. 13).

Magnetické držiaky 26 uchopte a výčnelok upevňovacej doštičky 23 zasuňte do drážky v nožovom hriadeli
19. Hobľovací nôž upevnite pomocou upevňovacích skrutiek noža 22 (pozri obr. 9).

Po ľahkom a rovnomernom zaskrutkovaní všetkých upevňovacích skrutiek noža 22 (smerom od stredu do
strán), skrutky 22 v tom istom poradí pevne utiahnite. Magnetické držiaky 26 z upevňovacej doštičky 23
odstráňte.

Druhý nôž namontujte rovnakým spôsobom. Nožový hriadeľ pri zatlačenej poistnej platničke 17 pomaly
otáčajte, aby ste sa presvedčili, že oba nože sú namontované správne. Potom namontujte kryt proti odle-
tovaniu triesok a bočný kryt.

Upozornenie:

� Pred utiahnutím upevňovacích skrutiek hobľovacieho noža sa presvedčte, či výbežok na upevňovacej doš-
tičke správne dosadol drážky v hobľovacom noži. V opačnom prípade môže dôjsť ku poškodeniu hobľova-
cieho noža alebo ku poraneniu používateľa.

� Zariadenie nepoužívajte bez krytu proti odletovaciu triesok.
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PRACOVNÉ  POKYNY

INŠTALÁCIA

Prenášanie a transport zarovnávacieho a preťahovacieho zariadenia (obr. 1)
Upozornenie:

� Pri prenášaní zariadenia dávajte pozor na prekážky.

Oba pomocné stolíky 2 vyklopte nahor. Zariadenie uchopte a prenášajte iba za rukoväte na prenášanie 1.

Pri prevážaní zariadenia vo vozidle, zariadenie proti posunutiu alebo prevráteniu zaistite gumenými povrazmi
alebo inými vhodnými prostriedkami.

Umiestnenie zarovnávacieho a preťahovacieho zariadenia (obr. 2)
Zariadenie umiestnite na dobre osvetlenej a rovnej ploche, ktorá zaručuje stabilnú a vyváženú polohu. Za-
riadenie cez montážne otvory v základnej doske pomocou skrutiek 3 priskrutkujte k podkladu (pracovný stôl)
alebo hobľovaciemu stojanu (zvláštne príslušenstvo).

OPIS FUNKCIE
Upozornenie:

� Pred každým nastavovaním zariadenia sa presvedčte, že zariadenie je vypnuté a zástrčka sieťovej šnúry je
vytiahnutá zo zásuvky.

Funkcia vypínača (obr. 3)

Upozornenie:

� Pred pripojením zástrčky sieťovej šnúry zariadenia do zásuvky sa vždy presvedčte, že zariadenie je vypnu-
té. Po pripojení zariadenia do siete sa kontrolka  4 rozsvieti.

Zariadenie sa zapína stlačením tlačidla ON (I) 5. Zariadenie sa vypína stlačením tlačidla OFF (O).

Nastavenie rozmerov (obr. 4)
Hlavný rám 8 otáčaním kľuky 6 spusťte, pokým ukazovateľ výšky 9 nie je oproti dieliku stupnice 7, označujú-
cemu požadovaný konečný rozmer obrobku. Jedným úplným otočením kľuky 6 sa hlavný rám 8 spustí, resp.
zdvihne o 2 mm. Stupnica 7 na ľavej strane zariadenia má metrické, na pravej palcové delenie.

Nastavenie hrúbky úberu (triesky)

Maximálna hrúbka úberu (triesky) závisí od šírky hobľovaného obrobku. Pri nastavovaní hrúbky úberu sa riaďte
podľa nasledujúcej tabuľky. Ak je hrúbka úberu (triesky) väčšia než maximálna hrúbka úberu, uvedená v ta-
buľke, zariadenie nastavte na menšiu hrúbku úberu a obrobok ohobľujte na niekoľko etáp.

Šírka opracúvaného obrobku Maximálna hrúbka úberu (triesky)

menej ako 150 mm

150 mm - 240 mm

240 mm - 304 mm

3,0 mm

1,5 mm

1,0 mm

Hrúbku úberu (triesky nastavíte nasledujúcim spôsobom:

Obrobok poležiačky naplocho položte na stolík. Hlavný rám 8 otáčaním kľuky 6 doľava spusťte. Hĺbkový doraz
10 sa zdvihne a výška jeho zdvihu určuje hrúbku úberu (triesky) (pozri obr. 5).
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Upozornenie:

� Hlavný rám vždy spusťte, pokým ukazovateľ výšky 9 nedosiahne dielik stupnice 7 požadovaného konečného
rozmeru obrobku. Ak hlavný rám na požadovaný konečný rozmer obrobku zdvíhate, môže medzi závitmi
hriadeľa kľuky vzniknúť prídavná vôľa, ktorá môže zmeniť požadovaný končený rozmer obrobku.

� Pri nastavovaní hrúbky úberu (triesky), obrobok položte na stolík vždy naplocho. V opačnom prípade sa
nastavená hrúbka úberu (triesky) bude od skutočnej hodnoty hrúbky úberu líšiť.

Nastavovacia mierka hĺbky (obr. 6)

Ak sa má hrúbka úberu (triesky) nastaviť čo najpresnejšie, používajte nastavovaciu mierku hĺbky 12. Pri na-
stavovaní postupujte nasledovne:

Obrobok najprv ohobľujte pri nastavenej hrúbke úberu (triesky). Potom odmerajte hrúbku ohobľovaného
obrobku, aby ste zistili, koľko materiálu sa z obrobku ešte musí ohobľovať.

Nastavovaciu mierku 12 na kľuke 6 otáčajte dovtedy, pokým ryska s nulou nie je oproti vodiacej drážke 11 na
zariadení.

Teraz kľuku 6 otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek dovtedy, pokým oproti vodiacej drážke 11 na
zariadení nie je dielik stupnice na mierke 12, označujúci požadovanú hrúbku úberu.

Ak je hrúbka uberaného materiálu väčšia než maximálna hodnota hrúbky úberu, uvedená v predchádzajúcej
tabuľke, zariadenie nastavte na menšiu hrúbku úberu a obrobok ohobľujte na niekoľko etáp.

Doraz (obr. 7)
Ak musíte na rovnakú hrúbku ohobľovať niekoľko obrobkov, používajte doraz 13. Pritom postupujte nasledov-
ne:

Kľuku 6 otáčajte dovtedy, pokým ukazovateľ výšky 9 nie je oproti dieliku stupnice 7, označujúcemu požado-
vaný konečný rozmer obrobku.

Dorazové tlačidlo 14 stlačte, pokým sa doraz 13 nedotkne hornej strany stola 16. Doraz 13 jemne nastavíte
otáčaním dorazového gombíka  15.

Upozornenie:

� Pri nepoužívaní dorazu, doraz 13 vždy zdvihnite do hornej polohy. Po dosadnutí dorazu 13 na hornú stra-
nu stola 16, kľuku 6 nikdy neotáčajte násilím ďalej. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

MONTÁŽ

Upozornenie:

� Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením sa vždy presvedčte, že zariadenie je vypnuté a zástrčka sie-
ťovej šnúry je vytiahnutá zo zásuvky.

Výmena nožov
Upozornenie:

� Montáži alebo demontáži hobľovacích nožov venujte mimoriadnu pozornosť, aby ste predišli poraneniu,
resp. zabránili poškodeniu hobľovacích nožov. Hobľovacie nože sú veľmi ostré.

�  Pred montážou hobľovacích nožov, z nožového hriadeľa alebo hobľovacích nožov úplne odstráňte prilepené
triesky, prach, decht, živicu alebo iné cudzie predmety.

� Dbajte na to, aby oba nože mali rovnaké rozmery a hmotnosť; v opačnom prípade môže dôjsť ku nežiadú-
cim vibráciam v dôsledku nevyváženosti nožového hriadeľa, čo môže spôsobiť nerovnomerný vzhľad povr-
chu hobľovaného obrobku a v konečnom dôsledku zlyhanie zariadenia.

� Pri výmene vždy vymieňajte súčasne oba hobľovacie nože.

6
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19 20

21 22

23 24
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ÚDRŽBA  A  OŠETROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením, zariadenie vypnite a zástrčku sieťovej
šnúry vytiahnite zo zásuvky.

Nastavenie výšky pomocného stolíka (obr. 24 a 25)
Výška pomocného stolíka je nastavená z výroby. V prípade dodatočného nastavenia výšky postupujte nasle-
dovne:

Na stolík položte pohľadnicu 44 a na ňu položte lineár 43. Imbusovým kľúčom 46 otáčajte nastavovaciu skrut-
ku 45 dovtedy, pokým sa koniec pomocného stolíka nedotkne lineára  43. Koniec pomocného stolíka teraz
leží 0,1 až 0,3 mm nad hornou plochou stola (pozri obr. 24).

Výmena uhlíkov (obr. 26 a 27)
Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať a vymieňať. Po ich opotrebovaní až po maximálnu hranicu 47 sa oba
uhlíky musia vymeniť. Uhlíky udržujte čisté, aby sa v držiakoch mohli voľne pohybovať. Oba uhlíky sa musia
vymieňať súčasne a musia byť rovnaké.

Skrutkovačom 49 vyskrutkujte obe viečka držiakov uhlíkov 48. Opotrebované uhlíky vyberte, do držiakov
zasuňte nové uhlíky a viečka držiakov uhlíkov 48 skrutkovačom 49 naskrutkujte naspäť.

Ostrenie hobľovacích nožov
Tupé hobľovacie nože môžu spôsobiť nerovnomerný povrch obrobku, viesť ku preťaženiu motora zariadenia
alebo byť príčinou nebezpečných spätných rázov obrobku. Tupé hobľovacie nože sa preto musia čo najskôr
vymeniť.

Mazanie (obr. 28)
Reťaz 20 (prístupná po odstránení bočného krytu R), štyri stĺpiky 50 a skrutky 29 na zdvíhanie hlavného rámu
pravidelne olejujte. Na olejovanie týchto súčastí používajte strojový mazací olej.

Upozornenie:

� Zariadenie pred mazaním a údržbou vypnite a zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

Čistenie
Povrch posúvacích valcov, vetracie štrbiny na kryte motora a nožový hriadeľ previdelne čistite od usadených
nečistôt, triesok, živice a ostatných cudzích predmetov.

Hranica pre ostrenie štandardného (jednostranného) noža (obr. 29)
Štandardný nôž, ktorého dĺžka je menšia než 4 mm, nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia, opravy a ostatné práce, súvisiace s nastavovaním a
údržbou, nechajte vykonať v autorizovanom servisnom stredisku elektrického ručného náradia Makita, kto-
ré používa výlučne originálne náhradné diely Makita.

Hlučnosť

Typická hodnota hladiny akustického tlaku zariadenia je 86 dB(A). Hodnota hladiny akustického výkonu ná-
radia môže za určitých okolností prekročiť 99 dB(A). V takýchto prípadoch je potrebné používanie osob-
ných ochranných prostriedkov proti hluku.

Odrušenie
Toto elektrické zariadenie je odrušené v súlade s platnými medzinárodnými normami (76/889/EHS, 82/499/
EHS, DIN ISO 57875/VDE 0875, HD 400, EN 50144, EN 55014, EN 61000, 73/23/EHS, 89/336/EHS,
98/37/EHS, STN 33 2860), ako i ostatnými, všeobecne záväznými technickými predpismi a normami.
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PRACOVNÉ  POKYNY

INŠTALÁCIA

Prenášanie a transport zarovnávacieho a preťahovacieho zariadenia (obr. 1)
Upozornenie:

� Pri prenášaní zariadenia dávajte pozor na prekážky.

Oba pomocné stolíky 2 vyklopte nahor. Zariadenie uchopte a prenášajte iba za rukoväte na prenášanie 1.

Pri prevážaní zariadenia vo vozidle, zariadenie proti posunutiu alebo prevráteniu zaistite gumenými povrazmi
alebo inými vhodnými prostriedkami.

Umiestnenie zarovnávacieho a preťahovacieho zariadenia (obr. 2)
Zariadenie umiestnite na dobre osvetlenej a rovnej ploche, ktorá zaručuje stabilnú a vyváženú polohu. Za-
riadenie cez montážne otvory v základnej doske pomocou skrutiek 3 priskrutkujte k podkladu (pracovný stôl)
alebo hobľovaciemu stojanu (zvláštne príslušenstvo).

OPIS FUNKCIE
Upozornenie:

� Pred každým nastavovaním zariadenia sa presvedčte, že zariadenie je vypnuté a zástrčka sieťovej šnúry je
vytiahnutá zo zásuvky.

Funkcia vypínača (obr. 3)

Upozornenie:

� Pred pripojením zástrčky sieťovej šnúry zariadenia do zásuvky sa vždy presvedčte, že zariadenie je vypnu-
té. Po pripojení zariadenia do siete sa kontrolka  4 rozsvieti.

Zariadenie sa zapína stlačením tlačidla ON (I) 5. Zariadenie sa vypína stlačením tlačidla OFF (O).

Nastavenie rozmerov (obr. 4)
Hlavný rám 8 otáčaním kľuky 6 spusťte, pokým ukazovateľ výšky 9 nie je oproti dieliku stupnice 7, označujú-
cemu požadovaný konečný rozmer obrobku. Jedným úplným otočením kľuky 6 sa hlavný rám 8 spustí, resp.
zdvihne o 2 mm. Stupnica 7 na ľavej strane zariadenia má metrické, na pravej palcové delenie.

Nastavenie hrúbky úberu (triesky)

Maximálna hrúbka úberu (triesky) závisí od šírky hobľovaného obrobku. Pri nastavovaní hrúbky úberu sa riaďte
podľa nasledujúcej tabuľky. Ak je hrúbka úberu (triesky) väčšia než maximálna hrúbka úberu, uvedená v ta-
buľke, zariadenie nastavte na menšiu hrúbku úberu a obrobok ohobľujte na niekoľko etáp.

Šírka opracúvaného obrobku Maximálna hrúbka úberu (triesky)

menej ako 150 mm

150 mm - 240 mm

240 mm - 304 mm

3,0 mm

1,5 mm

1,0 mm

Hrúbku úberu (triesky nastavíte nasledujúcim spôsobom:

Obrobok poležiačky naplocho položte na stolík. Hlavný rám 8 otáčaním kľuky 6 doľava spusťte. Hĺbkový doraz
10 sa zdvihne a výška jeho zdvihu určuje hrúbku úberu (triesky) (pozri obr. 5).
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Upozornenie:

� Hlavný rám vždy spusťte, pokým ukazovateľ výšky 9 nedosiahne dielik stupnice 7 požadovaného konečného
rozmeru obrobku. Ak hlavný rám na požadovaný konečný rozmer obrobku zdvíhate, môže medzi závitmi
hriadeľa kľuky vzniknúť prídavná vôľa, ktorá môže zmeniť požadovaný končený rozmer obrobku.

� Pri nastavovaní hrúbky úberu (triesky), obrobok položte na stolík vždy naplocho. V opačnom prípade sa
nastavená hrúbka úberu (triesky) bude od skutočnej hodnoty hrúbky úberu líšiť.

Nastavovacia mierka hĺbky (obr. 6)

Ak sa má hrúbka úberu (triesky) nastaviť čo najpresnejšie, používajte nastavovaciu mierku hĺbky 12. Pri na-
stavovaní postupujte nasledovne:

Obrobok najprv ohobľujte pri nastavenej hrúbke úberu (triesky). Potom odmerajte hrúbku ohobľovaného
obrobku, aby ste zistili, koľko materiálu sa z obrobku ešte musí ohobľovať.

Nastavovaciu mierku 12 na kľuke 6 otáčajte dovtedy, pokým ryska s nulou nie je oproti vodiacej drážke 11 na
zariadení.

Teraz kľuku 6 otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek dovtedy, pokým oproti vodiacej drážke 11 na
zariadení nie je dielik stupnice na mierke 12, označujúci požadovanú hrúbku úberu.

Ak je hrúbka uberaného materiálu väčšia než maximálna hodnota hrúbky úberu, uvedená v predchádzajúcej
tabuľke, zariadenie nastavte na menšiu hrúbku úberu a obrobok ohobľujte na niekoľko etáp.

Doraz (obr. 7)
Ak musíte na rovnakú hrúbku ohobľovať niekoľko obrobkov, používajte doraz 13. Pritom postupujte nasledov-
ne:

Kľuku 6 otáčajte dovtedy, pokým ukazovateľ výšky 9 nie je oproti dieliku stupnice 7, označujúcemu požado-
vaný konečný rozmer obrobku.

Dorazové tlačidlo 14 stlačte, pokým sa doraz 13 nedotkne hornej strany stola 16. Doraz 13 jemne nastavíte
otáčaním dorazového gombíka  15.

Upozornenie:

� Pri nepoužívaní dorazu, doraz 13 vždy zdvihnite do hornej polohy. Po dosadnutí dorazu 13 na hornú stra-
nu stola 16, kľuku 6 nikdy neotáčajte násilím ďalej. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

MONTÁŽ

Upozornenie:

� Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením sa vždy presvedčte, že zariadenie je vypnuté a zástrčka sie-
ťovej šnúry je vytiahnutá zo zásuvky.

Výmena nožov
Upozornenie:

� Montáži alebo demontáži hobľovacích nožov venujte mimoriadnu pozornosť, aby ste predišli poraneniu,
resp. zabránili poškodeniu hobľovacích nožov. Hobľovacie nože sú veľmi ostré.

�  Pred montážou hobľovacích nožov, z nožového hriadeľa alebo hobľovacích nožov úplne odstráňte prilepené
triesky, prach, decht, živicu alebo iné cudzie predmety.

� Dbajte na to, aby oba nože mali rovnaké rozmery a hmotnosť; v opačnom prípade môže dôjsť ku nežiadú-
cim vibráciam v dôsledku nevyváženosti nožového hriadeľa, čo môže spôsobiť nerovnomerný vzhľad povr-
chu hobľovaného obrobku a v konečnom dôsledku zlyhanie zariadenia.

� Pri výmene vždy vymieňajte súčasne oba hobľovacie nože.

7
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27 28

29

14

Stojan (zvláštne príslušenstvo)
Vzpery 35 a 36 položte na rovnú plochu a na vnútornú stranu upevnite nohy 34. Jednotlivé časti zmontujte
pomocou štvorhranných skrutiek 39, pružných podložiek 38 a šesťhranných matiek 37 a do koncov nôh 34
zasuňte gumené zátky 33 (pozri obr. 19).

Teraz na zložený stojan položte zarovnávacie a preťahovacie zariadenie a upevnite ho pomocou šesťhranných
skrutiek 40, podložiek 41 a šesťhranných matiek 37 (pozri obr. 20).

Upozornenie:

� Šesťhranné skrutky 40 prevlečte cez stojan a otvory v zarovnávacom a preťahovacom zariadení smerom
odspodu a zhora nasaďte podložky 41 a naskrutkujte šesťhranné matky 37. Pri montáži šesťhranných skru-
tiek 40 cez otvory v základnej doske zarovnávacieho a preťahovacieho zariadenia smerom zhora sa šesť-
hranné matky 37 nebudú dať bezpečne a spoľahlivo utiahnuť (pozri obr. 20).

Stojan možno pomocou štyroch skrutiek 42 cez otvory v nohách upevniť k podlahe (pozri obr. 21).

POUŽÍVANIE
Upozornenie:

� Dva alebo niekoľko obrobkov podobnej hrúbky vedľa seba možno do zarovnávacieho a preťahovacieho
zariadenia zasúvať súčasne. Medzi obrobkami sa však snažte dodržať približne rovnaký odstup, aby posú-
vacie valce mohli zachytiť najtenší obrobok. V opačnom prípade hrozí riziko, že veľmi tenký obrobok rotu-
júci nožový hriadeľ vymrští späť.

Obrobok naplocho položte na plochu stola (pozri obr. 22).

Na zariadení podľa vyššie opísaného postupu nastavte hrúbku úberu (triesky).

Zariadenie zapnite a vyčkajte, pokým nožový hriadeľ nedosiahne plné otáčky. Obrobok sa pri zapínaní zaria-
denia nesmie dotýkať posúvacích valcov.

Obrobok naplocho plynule posúvajte po stole.

Ak hobľujete dlhý alebo ťažký obrobok, konce obrobku na začiatku a konci hobľovania nadvihnite, aby sa
zabránilo vzniku vyhĺbenín alebo vyštiepeniu materiálu na okrajových partiách obrobku.

Horná plocha zariadenia umožňuje rýchle a pohodlné podávanie obrobku na stranu zasúvania pri obsluhe
zariadenia dvoma osobami (pozri obr. 23).

Upozornenie:

� Obrobky nasledujúcich rozmerov sa nesmú zasúvať do zariadenia, pretože vzdialenosť medzi oboma po-
súvacími valcami je 129 mm. Takéto obrobky sa nesmú na zariadení hobľovať.

1

2

3

menej než 130 mm

viac než 130 mm

130 mm

Dĺžka menej než 130 mm

S drážkou šírky nad 130 mm

S drážkkami vo vzdialenosti 130 mm

� Pri uviaznutí obrobku v zariadení, zariadenie vypnite. Ak zariadenie s uviaznutým obrobkom ponecháte
zapnuté, povedie to ku predčasnému opotrebovaniu posúvacích valcov.
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Oboznámte sa s návodom na používanie

Dvojitá ochranná izolácia

Dodržujte napájacie napätie

Hodnota sieťového napätia sa musí zhodovať s údajom o napájacom napätí, uvedeným na typovom štítku nára-
dia. Náradie s uvedenou hodnotou napájacieho napätia 230 V sa môže pripájať i do siete s napätím 220 V.
Náradie má dvojitú elektrickú izoláciu (ochranná trieda II) a smie sa preto pripájať do zásuviek bez ochran-
ného uzemňovacieho kolíka.

Použité symboly a ich význam
Nasledujúce piktogramy znázorňujú symboly, ktoré sú vyobrazené na typovom štítku náradia. Pred použitím
náradia sa oboznámte s významom týchto symbolov.

PRE  VAŠU  BEZPEČNOSŤ

1. Pri práci používajte ochranné okuliare.

2. Pri práci používajte príslušné pracovné ochranné prostriedky ako chrániče sluchu (zátky do uší), ochrannú
masku proti prachu a pracovné rukavice (najmä pri práci so surovým neopracovaným rezivom.

3. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti hoľavých alebo ľahko zápaných kvapalín alebo plynov.

4. Pred používaním zariadenia skontrolujte úplnosť a správnosť upevnenie všetkých ochranných krytov.

5. S hobľovacími nožmi zaobchádzajte veľmi opatrne.

6. Pred používaním zariadenia starostlivo skontrolujte hobľovacie nože na praskliny, vyštrbenie alebo iné
poškodenie. Popraskané, vyštrbené alebo tupé hobľovacie nože ihneď vymeňte.

7. Upevňovacie skrutky hobľovacích nožov vždy pevne utiahnite.

8. Obrobok pred hobľovaním starostlivo skontrolujte a odstráňte z neho klince, zbytky betónu, piesok ale-
bo iné cudzie predmety, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie hobľovacích nožov.

9. Štrbinu na vyhadzovanie triesok nikdy nečistite pri bežiacom motore. Zariadenie čistite až po úplnom
zastavení motora. Na odstraňovanie triesok používajte drevenú paličku (žiadne kovové predmety).

10. Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru.

11. Sieťovú šnúru pravidelne kontrolujte. Zástrčku sieťovej šnúry nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahom za sie-
ťovú šnúru. Sieťovú šnúru chráňte pred prehriatím, olejom, vodou a ostrými hranami.

Bezpečnostné pokyny pre prácu so zariadením
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� Jednorázové hobľovacie nože majú ostria na oboch stranách. Ak sa ostrie noža na jednej strane zatupí, môže
sa používať ostrie na druhej strane noža. Pred použitím druhého ostria, zadnú stranu noža vždy očistite od
živice a nečistôt. Jednorázové nože s obostranným ostrím sa nesmú ostriť. Ak sa obe ostria noža zatupia,
sa hobľovací nôž musí nahradiť novým.

1. Demontáž nožov

Vrúbkovanú skrutku 21, upevňujúcu kryt proti odletovaniu triesok, vyskrutkujte a kryt proti odletovaniu trie-
sok odstráňte. Skrutky, upevňujúce pravý bočný kryt, vyskrutkujte a pravý bočný kryt odnímte. Remenicu
18 otáčajte dovtedy, pokým sa nožový hriadeľ 19 nedá zaaretovať v polohe s upevňovacími skrutkami hob-
ľovacieho noža smerom nahor (pozri obr. 8).

Iba pre jednorázové nože

Dva magnetické držiaky 26 nasaďte na upevňovaciu doštičku 23 a posuňte v smere šípky, pokým sa ozu-
by  25 nedotknú hobľovacieho noža 24. Šesť upevňovacích skrutiek 22 hobľovacieho noža pomocou ná-
suvného rúrkového kľúča 27 odstráňte. Magnetický držiak 26 pevne uchopte a zdvihnite kolmo nahor a
upevňovaciu doštičku 23 spolu s hobľovacím nožom 24 demontujte z nožového hriadeľa 19. Poistnú plat-
ničku 17 zatlačte nadol a remenicu 18 otočte o 180o, aby sa nožový hriadeľ 19 zaistil. Druhý hobľovací nôž
demontujte rovnakým spôsobom (pozri obr. 9 a 10).

Iba pre štandardné (jednostranné) nože

Šesť upevňovacích skrutiek 28 hobľovacieho noža pomocou násuvného rúrkového kľúča 27 odstráňte.
Upevňovaciu doštičku 23 spolu s hobľovacím nožom 24 demontujte z nožového hriadeľa. Poistnú platničku
17 zatlačte nadol a remenicu 18 otočte o 180o, aby sa nožový hriadeľ 19 zaistil. Druhý hobľovací nôž de-
montujte rovnakým spôsobom. Upevňovaciu doštičku 23 z hobľovacieho noža 24 odnímte (pozri obr. 11
a 12).

2. Montáž nožov

Upozornenie:

� Na uvoľňovanie a uťahovanie upevňovacích skrutiek hobľovacích nožov používajte iba dodávaný násuvný
rúrkový kľúč Makita. Pri použití iného kľúča hrozí riziko prílišného alebo nedostatočného utiahnutia upev-
ňovacích skrutiek, čo môže viesť ku ťažkým úrazom.

Iba pre jednorázové nože

Pripravte si plochú drevenú dosku dĺžky cca 300 mm a šírky 100 mm. Hobľovací nôž 24 a upevňovaciu
doštičku 23 položte na drevenú dosku tak, aby výbežok na upevňovacej doštičke dosadol do drážky v hob-
ľovacom noži. Upevňovaciu doštičku 23 nastavte tak, aby oba konce hobľovacieho noža prečnievali za
koncové hrany upevňovacej doštičky približne 1 mm. Dva magnetické držiaky 26 nasaďte na upevňovaciu
doštičku 23 a posuňte ich tak, aby sa ozub 25 dotýkal noža (pozri obr. 13).

Magnetické držiaky 26 uchopte a výčnelok upevňovacej doštičky 23 zasuňte do drážky v nožovom hriadeli
19. Hobľovací nôž upevnite pomocou upevňovacích skrutiek noža 22 (pozri obr. 9).

Po ľahkom a rovnomernom zaskrutkovaní všetkých upevňovacích skrutiek noža 22 (smerom od stredu do
strán), skrutky 22 v tom istom poradí pevne utiahnite. Magnetické držiaky 26 z upevňovacej doštičky 23
odstráňte.

Druhý nôž namontujte rovnakým spôsobom. Nožový hriadeľ pri zatlačenej poistnej platničke 17 pomaly
otáčajte, aby ste sa presvedčili, že oba nože sú namontované správne. Potom namontujte kryt proti odle-
tovaniu triesok a bočný kryt.

Upozornenie:

� Pred utiahnutím upevňovacích skrutiek hobľovacieho noža sa presvedčte, či výbežok na upevňovacej doš-
tičke správne dosadol drážky v hobľovacom noži. V opačnom prípade môže dôjsť ku poškodeniu hobľova-
cieho noža alebo ku poraneniu používateľa.

� Zariadenie nepoužívajte bez krytu proti odletovaciu triesok.
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VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM

TECHNICKÉ  PARAMETRE

1 Rukoväť na prenášanie
2 Pomocný stolík
3 Skrutka
4 Kontrolka
5 Vypínač
6 Kľuka
7 Stupnica
8 Hlavný rám
9 Ukazovateľ výšky

10 Hĺbkový doraz
11 Vodiaca drážka
12 Nastavovacia mierka hĺbky
13 Doraz
14 Dorazové tlačidlo
15 Dorazový gombík
16 Horná strana stola
17 Poistná platnička
18 Remenica

19 Nožový hriadeľ
20 Reťaz
21 Vrúbkovaná skrutka
22 Upevňovacia skrutka noža
23 Upevňovacia doštička
24 Hobľovací nôž
25 Ozub
26 Magnetický držiak
27 Násuvný rúrkový kľúč
28 Upevňovacia skrutka noža
29 Skrutka
30 Šablóna noža
31 Odsávací adaptér
32 Kryt proti odletovaniu triesok
33 Gumená zátka
34 Noha
35 Vzpera (B)
36 Vzpera (A)

37 Šesťhranná matka
38 Pružná podložka
39 Štvorhranná skrutka
40 Šesťhranná skrutka
41 Podložka
42 Skrutka
43 Lineár
44 Pohľadnica
45 Nastavovacia skrutka
46 Imbusový kľúč
47 Hranica opotrebovania
48 Viečko držiaka uhlíkov
49 Skrutkovač
50 Stĺpik
51 Podstava
52 Viac než 4 mm

Zarovnávacie a preťahovacie zariadenie ................................................................................ 2012NB
Príkon ................................................................................................................................................................. 1650 W
Hobľovacia šírka ............................................................................................................................................... 304 mm
Max. hrúbka úberu:
- pri šírke materiálu do 150 mm .......................................................................................................................... 3 mm
- pri šírke materiálu od 150 mm do 240 mm ................................................................................................. 1,5 mm
- pri šírke materiálu od 240 mm do 304 mm ................................................................................................. 1,0 mm
Rýchlosť posunu ......................................................................................................................................... 8,5 m/min.
Veľkosť stola (š × d) ...................................................................................................................... 304 mm × 771 mm
Voľnobežné otáčky ...................................................................................................................................... 8500 min-1

Rozmery (š × d × v) ................................................................................................... 483 mm × 771 mm × 401 mm
Hmotnosť ................................................................................................................................................................ 27 kg
Ochranná trieda ............................................................................................................................................................ II

� Vzhľadom na neustály vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmien technických parametrov bez predchádza-
júceho upozornenia.

� Technické parametre sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu dovozu.

Využitie
Zariadenie je určené na hobľovanie (zarovnávanie a preťahovanie) obrobkov z mäkkého a tvrdého dreva
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� Pri montáži krytu proti odletujúcim trieskam dbajte na to, aby reťaz 20 neostala visieť na kryte proti odletu-
júcim trieskam.

Iba pre štandardné (jednostranné) nože

Hobľovací nôž 24 položte na šablónu noža 30 tak, aby ostrie noža úplne doliehalo na vnútornú stranu rebra
(A). Upevňovaciu doštičku 23 položte na hobľovací nôž 24 a výbežok na upevňovacej doštičke potom zľahka
zatlačte oproti zadnej hrane šablóny noža 30 (B). Na spojenie hobľovacieho noža 24 s upevňovaciou doš-
tičkou, skrutky 29 pevne utiahnite (pozri obr. 14).

Výbežok na upevňovacej doštičke 23 zasuňte do vodiacej drážky 11 nožového hriadeľa  19 a naskrutkujte
upevňovacie skrutky noža. Po ľahkom a rovnomernom zaskrutkovaní všetkých upevňovacích skrutiek noža
(smerom od stredu do strán), skrutky v tom istom poradí pevne utiahnite (pozri obr. 15 a 16).

Druhý nôž namontujte rovnakým spôsobom. Nožový hriadeľ pri zatlačenej poistnej platničke 17 pomaly
otáčajte, aby ste sa presvedčili, že oba nože sú namontované správne. Potom namontujte kryt proti odle-
tovaniu triesok a bočný kryt (pozri obr. 16).

Upozornenie:

� Všetky upevňovacie skrutky hobľovacieho noža pri montáži noža vždy dôkladne utiahnite.

� Zariadenie nepoužívajte bez krytu proti odletovaciu triesok.

� Pri montáži krytu proti odletujúcim trieskam dbajte na to, aby reťaz 20 neostala visieť na kryte proti odletu-
júcim trieskam.

Zmena typu noža

Toto zariadenie možno používať ako so štandardnými (jednostrannými), tak i jednorázovými (obojstrannými)
hobľovacími nožmi. Pri výmene typu noža si musíte zapúpiť nasledujúce diely:

Zmena zo štandardného na jednorázový typ noža Zmena z jednorázového na štandardný typ noža

Upevňovacia doštička

Jednorázový nôž (306 mm)

Magnetický držiak

2 kusy

2 kusy

2 kusy

Upevňovacia doštička

Skrutka s plochou hlavou M4 × 6

Štandardný nôž

Šablóna noža

2 kusy

4 kusy

2 kusy

1 kus

Odsávací adaptér (obr. 17)

Na zaistenie čistého pracoviska s použitím účinného odsávania prachu, zarovnávacie a preťahovacie zaria-
denie pripojte ku vhodnému odsávaciemu zariadeniu pomocou odsávacieho adaptéra  31.

Vrúbkované skrutky 21, upevňujúce kryt proti odletovaniu triesok 32, vyskrutkujte. Na zarovnávacie a preťa-
hovacie zariadenie nasaďte odsávací adaptér 31 a pomocou vrúbkovaných skrutiek 21 ho spolu s krytom proti
odletovaniu triesok 32 upevnite ku zarovnácaciemu a preťahovaciemu zariadeniu.

Upozornenie:

� Pri montáži odsávacieho adaptéra  31 dbajte na to, aby reťaz 20 neostala visieť na kryte proti odletujúcim
trieskam 32 alebo na odsávacom adaptéri 31 (pozri obr. 18).


