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ELEKTRICKÁ OSTŘIČKA VRTÁKŮ 
EBS350 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
NÁVOD 
„Upozornění – Abyste snížili riziko úrazu, přečtěte si návod k obsluze“ 
Používejte ochranné brýle. Při práci vznikají jiskry a zařízení emituje třísky a prach, což může způsobit ztrátu zraku. 
Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit poškození sluchu. 
Používejte rukavice. Po celou dobu manipulace s vrtáky musíte používat rukavice. 
 
SPECIFIKACE 

 

Napětí V 220-240 
Frekvence Hz 50  
Výkon W 80  
Rychlost bez zatížení ot./min 4200  
Průměr kola mm 79  
Průměr vrtáků mm 3-13  
Hladina akustického tlaku dB (A) Lpa=83dB(A); K=3 db(A) 
Hladina akustického výkonu dB (A) Lpa=96dB(A); K=3 db(A) 
Třída ochrany: II 
Ochrana: IP20 
Hmotnost kg 2,43 

 
TENTO NÁVOD SI ULOŽTE 

Tento návod budete potřebovat z důvodu bezpečnostních varování a upozornění, montážních pokynů, provozních postupů, 
postupů údržby, odstraňování problémů, seznamu dílů a schématu. 
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ 
VAROVÁNÍ: Při používání elektrického nářadí, strojů nebo zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby 
se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. 
PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁŘADÍ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY! 
1. UDRŽUJTE PRACOVNÍ OBLAST UKLIZENOU. Nepořádek v okolí může způsobit zranění. 
2. SLEDUJTE STAV PRACOVNÍ OBLASTI. Nepoužívejte stroje nebo elektrické nářadí ve vlhkých, mokrých nebo špatně 

osvětlených místech. Nevystavujte je dešti. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený. Nepoužívejte elektrické nářadí v 
přítomnosti hořlavých plynů nebo kapalin. 

3. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Do pracovního prostoru nesmí vstupovat děti. Nedovolte, aby se stroji, nářadím nebo 
prodlužovacími kabely manipulovaly děti. 

4. ULOŽENÍ ZAŘÍZENÍ PŘI NEČINNOSTI. Pokud nářadí nepoužíváte, musí být uzamčeno na suchém místě, aby se zabránilo 
korozi. Vždy nářadí uzamkněte a uchovávejte mimo dosah dětí. 

5. NÁŘADÍ NEPŘETĚŽUJTE. Práci provedete lépe a bezpečněji, pokud budete nářadí používat při rychlosti, pro kterou bylo 
určeno. Nepoužívejte nevhodný nástavec z důvodu, abyste překročili kapacitu nářadí. 

6. PRO PRÁCI POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁŘADÍ. Nepokoušejte se o to, aby malé nářadí nebo nástavec vykonával práci 
velkého průmyslového stroje. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které nebylo určeno. 

7. VHODNĚ SE OBLÉKNĚTE. Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by se mohly zachytit v pohyblivých částech. Při práci 
se doporučuje ochranný, elektricky nevodivý oděv a neklouzavá obuv. Na dlouhé vlasy používejte pokrývku vlasů. 
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8. POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ A UŠÍ. Při práci s chemikáliemi vždy noste ochranné brýle proti chemikáliím schválené podle 
normy ANSI. Vždy používejte ochranné brýle proti nárazu schválené podle normy ANSI. Pokud dochází k tvorbě kovových 
pilin nebo dřevěných třísek, používejte celoobličejový štít. Při práci, kde dochází k tvorbě prachu a mlhy z kovu, dřeva a 
chemikálií noste roušku nebo respirátor schválený podle ANSI. 

9. NAPÁJECÍ KABEL NEPŘETĚŽUJTE. Neškubejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Nářadí nenoste za kabel. 
10. NESAHEJTE DO STROJE. Po celou dobu udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Nesahejte do strojů, které jsou v chodu. 
11. NÁŘADÍ PEČLIVĚ UDRŽUJTE. Pro lepší a bezpečnější výkon udržujte nářadí ostré a čisté. Řiďte se pokyny pro mazání a 

výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabely nářadí, a pokud jsou poškozené, nechte je opravit autorizovaným 
technikem. Rukojeti musí být vždy čisté, suché a bez oleje a mastnoty. 

12. ODPOJTE NAPÁJENÍ. Odpojte zařízení ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo před jeho údržbou a při výměně 
příslušenství. 

13. ODSTRAŇTE KLÍČE A SEŘIZOVACÍ KLÍČE. Zvykněte si zkontrolovat, aby před připojením k napájení byly z pracovního 
povrchu nářadí nebo stroje odstraněny klíče a seřizovací klíče.  

14. ZABRAŇTE NÁHODNÉMU ZAPNUTÍ. Pokud nářadí nepoužíváte a před jeho připojením k napájení, se ujistěte, že je vypínač 
v poloze OFF (vypnuto). Žádné nářadí nepřenášejte s prstem na vypínači, ať už je připojeno k napájení nebo ne. 

15. VENKOVNÍ PRODLUŽOVACÍ KABELY. Pokud je zařízení provozováno venku, používejte pouze k tomu určené prodlužovací 
kabely nebo prodlužovací kabely pro venkovní použití. Viz tabulka v části „Prodlužovací kabely“: Správné hodnocení AWG 
(americká míra pro kabely) závisí na délce použitého kabelu (kabelů). 

16. ZŮSTAŇTE POZORNÍ. Sledujte, co děláte, používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, pokud jste unavení. 
17. ZKONTROLUJTE POŠKOZENÉ ČÁSTI. Před použitím jakéhokoli nářadí musí být pečlivě zkontrolovány všechny části, které 

se jeví jako poškozené, aby bylo zajištěno, že nářadí bude fungovat správně a v souladu se svým určením. Zkontrolujte 
zarovnání a spojení pohyblivých části, případné rozbité části nebo montážní součásti a veškeré další podmínky, které 
mohou ovlivnit správnou funkci. Jakákoli poškozená část musí být řádně opravena nebo vyměněna kvalifikovaným 
technikem. Nepoužívejte nářadí, pokud se některý spínač nezapne a nevypne správně. 

18. OCHRANA PROTI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, 
radiátory a kryty chladniček. 

19. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Při údržbě používejte pouze originální náhradní díly. Použití jakýchkoli jiných dílů 
znamená ztrátu záruky. Používejte pouze příslušenství určené pro použití s tímto nářadím. 

20. NEPOUŽÍVEJTE NÁŘADÍ, POKUD JSTE POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO LÉKŮ. Přečtěte si varování na receptech, abyste 
zjistili, zda není při užívání léků narušen váš úsudek nebo reflexy. V případě pochybností nářadí nepoužívejte. 

21. ZAMEZTE KONTAKTU S KAPALINAMI. Nářadí je určeno pouze pro ostření za sucha. 
22. PŘI OSTŘENÍ VRTÁKŮ BUĎTE OPATRNÍ. Vrtáky budou horké. Při manipulaci buďte opatrní, před uložením nechte vrtáky 

nějakou dobu vychladnout. 
23. OSTŘICÍ HLAVA SE MŮŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAT. Toto je normální stav a není důvod k obavám. Při manipulaci buďte 

opatrní.  
 

PRACOVNÍ POSTUP 

 
Uchopte polohovací zařízení břitu, uvolněte držák 
břitu otočením pojistné matice, vložte vrták do 
polohovacího zařízení břitu. 

 
Stiskněte tlačítko, aby se pružinový list roztáhl. 
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Vložte upevňovací příslušenství do upevňovací části 
a umístěte čepel ve správné poloze do upevňovací 
části.  

 
Upravte polohu vrtáku tak, aby se vrták pevně dotýkal 
svorky a pružinový list sevřel drážku vrtáku. Otočte 
pojistnou matici, aby držák břitu pevně svíral vrták. 
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CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
My, Vega Trade Company Limited, jakožto 
zodpovědný výrobce prohlašujeme, že  elektrická 
ostřička vrtáků 
TM Procraft: EBS350 
 

Jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi, 
a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými 
dokumenty: * 
Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY 
LIMITED, add.: Room 1009, Distrii Zhangjiang Keyuan Office: 6-11 / F, 
No.5 Bibo Road, Zhangjiang Innopark, Pudong, Shanghai.  
CZECH REPUBLIC  
VYROBENO V P.R.C.  IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o. 
Sídlo fírmy: Křižovnická 86/6, Staré Město,110 00 Praha.  
Sklad a kancelář: Havlíčkova 261,80 02 Kolín. 
Tel: +420 603 442 442   E-mail: info@vegatools.cz   Web: 
www.procraft.cz 

       
* 2006/42/EC 

 
EN 60745-1:2009/A11:2010 
EN 60745-2-3:2011/A13:2015 
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