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 Preklad pôvodného návodu na použitie
 ¨ Určené pre priemer skľučovadla hlavy vŕtačky 43 mm 

a pre vrtáky s priemerom 3,5 až 10 mm.
 ¨ Otáčky vŕtačky nesmú prekročiť 1500 min-1.
 ¨ Určené pre domáce použitie. 

INŠTALÁCIA NA VŔTAČKU 
1. Uzatvorte  

skľučovadlo vŕtačky. 

 

2. Max. ∅ 43mm

2. Po nasadení na hlavu skl‘učovadla skrútky (7) riadne utiahnite. 
 Vŕtačku s nasadenou brúskou 

nainštalujte do držadla na vŕtačku.

3. Zapnite vŕtačku a vrták zasuňte 
do otvoru s číslom, ktorý zodpo-
vedá jeho priemeru.

4. Vrtákom niekoľkokrát otočte okolo svojej osi.
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5. Pokiaľ nie je nabrúsenie vrtáku 
symetrické, postup zopakujte. 
Nesymetrické pracovné hrany 
spôsobujú väčší priemer vŕtaných 
otvorov.

VÝMENA BRÚSNEHO KOTÚČA (OBR. 1)
 ¨ Vyskrutkujte skrutky na protiľahlých stranách puzdra (6) 

a z puzdra vyberte horný diel s otvormi na zasúvanie vrtáka 
(1). Tým je umožnený prístup k brúsnemu kotúču na nosiči, 
ktorý je možné z puzdra vybrať. Na uvoľnenie kotúča 
z nosiča demontujte najprv časť (2), potom (3) a (5).  
Brúsny kotúč vymeňte za nový a zaistite ho rovnakým 
spôsobom ako pôvodný kotúč.

3.

1.

5.

 Az eredeti használati utasítás fordítása
 ¨ A fúróélezőt 43 mm átmérőjű fúrótokmányra lehet felszerelni 

és 3,5 ÷ 10 mm átmérőjű fúrók élezéséhez lehet használni.
 ̈ A fúrógép fordulatszáma ne haladja meg a 1500 1/perc értéket.
 ¨ Kizárólag csak otthoni használatra alkalmaható.

FELSZERELÉS A FÚRÓTOKMÁNYRA
1. A fúrótokmányt  

zárja be. 

 
2. ∅ 43mm

2. A tokmányfejre illesztést követően alaposan húzza meg a 
csavarokat (7).

 A fúróélezővel szerelt fúrógépet 
fogja be fúróállványba.

3. A fúrógépet kapcsolja be, majd az éle-
zendő fúró dugja be abba a furatba, 
amely megfelel a fúró átmérőjének.

4. A fúrót kézzel forgassa meg néhányszor az élezés közben.
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5. Ha a fúró vége nem szimmetrikus, 
akkor ismételje meg az élezést. 
A nem szimmetrikus végű fúróval 
fúrt átmérő nagyobb lesz a fúró 
átmérőjénél.

CSISZOLÓKORONG CSERÉJE (1. ÁBRA)
 ¨ A persely (6) két oldalán csavarozza ki a csavarokat, majd 

a perselyből vegye ki a furatos karimát (1), amelyen keresztül 
a fúrókat az élezőbe kell dugni. A perselyből vegye ki a me-
nesztőt a csiszolókoronggal együtt. A csiszolókorong cseréjé-
hez szerelje le a következő alkatrészeket: (2) majd (3) és (5).  
Cserélje ki a csiszolókorongot, majd ellenkező sorrend-
ben szerelje össze a készüléket.

3.

1.

5.


