
 

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ 

EXCENTRICKÁ BRUSKA 

KD1684-Z 

 

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SI 

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO 

POZDĚJŠÍ POTŘEBU. 

 
  P ODROBNÉ BE ZP E ČNOSTNÍ P OKYNY  

 

Při broušení dřevěných a kovových povrchů, které jsou např. natřené 

barvami s příměsí olova, může vznikat škodlivý/toxický prach. 

Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může ohrozit zdraví 

osoby obsluhující nářadí nebo přítomných nepovolaných osob. Je 

nutno používat příslušné osobní ochranné prostředky, např.: filtrační 

polomasky, ochranné brýle. Je třeba připojit zařízení pro odvádění 

prachu. 

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ BRUSKY 

 Při používání brusku pevně držte oběma rukama. 

 Před zapnutím brusky se přesvědčte, zda se brusný papír nedotýká 

povrchu, který má být obráběn. 

 Před zapnutím brusky se přesvědčte, zda je brusný papír řádně 

připevněn. 

 Nedotýkejte se pohybujících se součástí brusky. 

 Po vypnutí brusku neodkládejte, dokud se pohybující se součásti 

nezastaví. 

 Používejte ochrannou masku, pokud se při broušení tvoří prach. 

Prach tvořící se při broušení povrchů natřených olověnou barvou, 

některých druhů dřeva a kovu je škodlivý. 

 Zabraňte přístupu těhotných žen a dětí do místnosti, ve které je 

pomocí brusky odstraňována barva obsahující sloučeniny olova. 

 Nejezte, nepijte a nekuřte v místnosti, ve které je pomocí brusky 

odstraňována barva obsahující sloučeniny olova. 

 Nepoužívejte dlouhé prodlužovací kabely. 

PŘI POUŽÍVÁNÍ BRUSKY 

 Při práci s bruskou vždy používejte chrániče sluchu a ochrannou 

polomasku. 

 Bruska není vhodná pro práci na mokro. 

 Před zapojením brusky do elektrické sítě zkontrolujte, zda se 

zapínač nenachází v poloze „zapnuto”. 

 Napájecí kabel zařízení se nikdy nesmí dostat do kontaktu s 

pohybujícími se součástmi brusky. 

 Při práci s bruskou ve výšce přesahující výšku postavy používejte 

uzavřené ochranné brýle nebo brýle na ochranu proti 

odprýskávajícímu povrchu. 

 Při broušení na brusku příliš netlačte, protože by mohlo dojít k 

jejímu zastavení. 

POZOR! Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorách. 

I přes použití konstrukce bezpečné z podstaty věci, používání 

zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků, 

vždy existuje reziduální riziko poranění během práce. 

 

KONSTRUKCE A URČENÍ 

Excentrická bruska je ručním elektrickým nářadím s izolací II. třídy. 

Zařízení je poháněno jednofázovým komutátorovým motorem. 

Excentrická bruska je určena k broušení a leštění dřevěných a 

kovových povrchů, povrchů z umělé hmoty a jiných podobných 

materiálů za použití brusného papíru příslušné hrubosti. Používá se 

při provádění rekonstrukčních, stavebních a veškerých kutilských 

prací. 

Nepoužívejte brusku k broušení materiálů obsahujících hořčík, 

azbest nebo k broušení povrchů pokrytých sádrou. 

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI 

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným 

na vyobrazeních v tomto návodu. 

1. Vypínač 

2. Sáček na prach 

3. Hrdlo pro odvádění prachu 

4. Pracovní část 

* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení. 
 

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM 

 

1. POZNÁMKA! Dodržujte zvláštní opatření! 

2. Přečtěte si návod k obsluze, dodržujte varování a bezpečnostní 

podmínky v něm obsažené! 

3. Druhá třída ochrany. 

4. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochranu 

sluchu, protiprachovou masku). 

5. Před opravou zařízení odpojte. 

6. Používejte ochranný oděv. 

7. Chraňte zařízení před vlhkostí. 

Udržujte děti mimo dosah nástroje 
 

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1. Sáček na prach - 1 ks 

2. Brusný papír - 3 ks 

 
 

 

VOLBA BRUSNÉHO PAPÍRU 

Brusný papír s hrubším zrnem je vhodný pro hrubé opracování 

většiny materiálů, papír s jemnějším zrnem se používá při 

dokončovacích pracích. 

 Je-li povrch nerovný, pak začněte brousit za použití 

hrubozrnného papíru a pokračujte, dokud povrch nebude rovný. 

 Následně použijte střednězrnný papír za účelem odstranění stop 

po opracování hrubozrnným papírem. 

 Na závěr použijte jemnozrnný papír pro provedení konečné 

úpravy. 

PŘIPEVŇOVÁNÍ BRUSNÉHO PAPÍRU 

Excentrická bruska je vybavena pracovní částí se suchým zipem, 

proto je nutno používat pouze brusný papír (perforovaný) vhodné 

velikosti. 

 Přiložte brusný papír k pracovní části (8). 

 Umístěte brusný papír tak, aby se jeho otvory (a) kryly s otvory v 

pracovní části brusky (obr. A). 

 Přitlačte papír k pracovní části (8). 

 Přesvědčte se, zda se otvory v brusném papíru a pracovní části zcela 

kryjí. Umožňuje to totiž odvádění prachu. 

Sáček na prach je umístěny v plastovém krytu. Pro jeho vyprázdnění 

je třeba odsunout zadní část plastového krytu, sundat sáček na 

prach z jeho upevnění a odstranit jeho obsah. Montáž sáčku na 

prach probíhá v opačném pořadí než jeho demontáž. 

PŘÍPRAVA K PRÁCI 



 

  P ROVOZ / NASTAVE NÍ  
 

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ 

Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na 

typovém štítku brusky. 

Zapnutí - přepněte tlačítko zapínače (1) do pol. I (obr. C). 

Vypnutí - přepněte tlačítko zapínače (1) do pol. O. 

PRÁCE S EXCENTRICKOU BRUSKOU 

 Celý brusný povrch pracovní části se musí dotýkat obráběného 

povrchu. 

 Zapněte brusku a pohybujte jí krouživými pohyby v příčném 

nebo podélném směru po obráběném materiálu. Na brusku při 

tom mírně tlačte. 

 Pro hrubé opracování používejte papír s hrubším zrnem, pro 

dokončovací práce papír s jemným zrnem. Pro volbu druhu 

brusného papíru je nejlepší jej vyzkoušet. 

 Při dokončování leštění snižte tlak na brusku, nadzvedněte ji nad 

obráběný povrch a teprve pak ji vypněte. 

 

Zdvih oscilace 2 mm 

Velikost brusné části 125 mm 

Velikost brusného papíru 125 mm 

Třída ochrany II 

Hmotnost 1,24 kg 

Rok výroby 2020 

 

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH 

Hladina akustického tlaku LpA = 85 dB(A) K = 3 dB(A) 

Hladina akustického výkonu LwA = 96 dB(A) K = 3 dB(A) 

Vážená hodnota zrychlení vibrací ah = 9,7 m/s2 K = 1,5 m/s2
 

 

  PÉČE A ÚDRŽBA  
 

Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, 

seřizováním, opravami nebo údržbou je nutno vytáhnout 

zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. 

 

 Je nutno udržovat brusku vždy v čistotě. 

 Dbejte na to, aby byly ventilační štěrbiny v krytu brusky vždy 

průchodné. 

 Nikdy nepoužívejte žádné žíravé prostředky k čištění prvků z 

umělé hmoty. 

 Vyskytuje-li se na komutátoru nadměrné jiskření, zkontrolujte 

stav uhlíkových kartáčů motoru. 

VÝMĚNA PRACOVNÍ ČÁSTI 

Poškozenou pracovní část (4) je třeba neprodleně vyměnit. 

 Vyšroubujte čtyři šrouby, kterými je pracovní část upevněna (4). 

 Sejměte pracovní část a vyměňte ji. 

 Utáhněte upevňovací šrouby. 

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ 

Opotřebované (kratší než 5 mm), spálené nebo prasklé uhlíkové 

kartáče motoru je třeba neprodleně vyměnit. Vždy je třeba 

vyměnit současně oba kartáče. 

 

Uhlíkové kartáče smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba za použití 

originálních dílů. 

 

Veškeré závady je nutno nechat odstranit u autorizovaného servisu výrobce. 

 

  TE CHNICKÉ P ARAM ETRY   
 

JMENOVITÉ ÚDAJE 
 

Excentrická bruska 

Parametr Hodnota 

Napájecí napětí 230 V AC 

Napájecí kmitočet 50 Hz 

Jmenovitý výkon 240 W 

Otáčky bez zatížení 12000 min-1
 

Počet oscilací 24000 min-1
 

 


