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EXCENTRICKÁ BRUSKA 
EX240E 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

Prvky zařízení nástrojů 
1. Spínač / spínač  
2. Regulátor rychlosti 
3. Větrací otvory  
4. Výfukové hrdlo  
5. Nosný kotouč brusného papíru/leštícího kotouče se suchým zipem 
6. Prachový sáček 
 

Objednávací číslo EX240E 
Napájecí napětí/frekvence 220V-240V, 50 Hz 
Průměr disku 125mm 
Otáčky 6000-12000r/min 
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Příkon 240W 
Hladina vibrací  
-pravá rukojeť ah=4,758m/s2 
-levá rukojeť K=1,5m/s2 

Hladina akustického tlaku Lpa, nejistota K Lpa=77,7 dB(A) Kpa=3dB(A) 
Hladina akustického tlaku Lwa, nejistota K Lwa=88,7 dB(A) Kwa=3dB(A) 
Třída ochrany II 
Krytí IP 20 
Hmotnost s příslušenstvím ...přibl 1,5 kg 

 
Vážený zákazníku! 
Procraft je široká škála elektrického nářadí. Kvalita a přijatelné ceny jsou řešením 
mnoha problémů během oprav a stavebních prací. Doufáme, že náš nástroj budete 
rádi používat po mnoho let. 
 
Účel nástroje 
Tento stroj je určen k provádění broušení. 
 
Obecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s elektrickými spotřebiči 
• Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, riziku 

zranění a požáru. 
• Ujistěte se, že dostupné síťové napětí odpovídá údajům uvedeným na typovém 

štítku. 
• Zkontrolujte zařízení a elektrické připojení, zda není poškozeno. 
• Připojovací kabel připojte k síti, pouze když je motor vypnutý. 
• Zařízení se zpravidla zapínají před kontaktem s materiálem. 
• Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu těla s 

uzemněnými předměty, jako jsou kovové trubky, radiátory, kamna, chladničky atd. 
• Silné kolísání teploty může způsobit kondenzaci vodivých částí. Před zapnutím 

zařízení počkejte, až se teplota zařízení vyrovná okolní teplotě. 
• Spotřebiče, nářadí a doporučené příslušenství používejte pouze k určenému účelu. 
• Udržujte obrobek v klidu. K bezpečnému upevnění obrobků použijte upínací 

zařízení nebo svorky. 
• Nenoste šperky ani volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých 

částech. 
• Chraňte dlouhé vlasy bandáží nebo sítí. Používejte protiskluzovou obuv a ochranné 

rukavice. 
• Při práci související s tvorbou otřepů, pilin a prachu, jakož i při práci nad hlavou 

vždy používejte ochranné brýle, v případě potřeby použijte respirátor. 
• V případě silného generování hluku používejte zvukotěsná sluchátka. 
• Věnujte pozornost stabilní a spolehlivé instalaci schodů a stojanů na podlahu. 
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• Chraňte elektrické spotřebiče před vlhkostí a deštěm. Nikdy je neponořujte do 
vody. 

• Při práci venku používejte pouze schválené vybavení a prodlužovací kabely určené 
pro venkovní použití. 

• Neprovozujte zařízení během výbušná atmosféra. 
• Při převodu na třetí strany byste jim měli dát tyto pokyny. 

 
POZOR: při pití alkoholu, léků a také kvůli nemoci, teplotě a únavě se může vaše 
reakce zhoršit. V takových případech nepoužívejte elektrické spotřebiče! 
• Elektrické spotřebiče skladujte v původním obalu a mimo dosah dětí. 
• Pro prostoje, pauzu, nastavení, výměnu příslušenství a údržbu vždy odpojte síťovou 

zástrčku ze zásuvky. 
• Na připojovací kabel nikdy nepřenášejte elektrické spotřebiče. Není dovoleno 

vyjmout zástrčku ze zásuvky vytažením propojovacího kabelu. 
• Vyvarujte se zastavení motoru při zatížení. 
• Zabraňte náhodnému zapnutí stroje. 
• Dodržujte všechny požadavky na broušení lakovaných povrchů. 
• Pokud je to možné, použijte ke sbírání prachu vakuový sběrač prachu. 
• Odstraňte prach a další průmyslový odpad způsobem šetrným k životnímu 

prostředí. 
• Při broušení povrchů potažených nátěrem na bázi olova provádějte zvláštní 

opatření: 
• Všechny osoby vstupující na pracoviště by měly nosit masky určené k ochraně před 

olověným prachem a parami olova. 
• Nikdy nepoužívejte stroj k broušení výrobků, jejichž materiál obsahuje sloučeniny 

hořčíku. 
• Nemanipulujte s materiály obsahujícími azbestové nečistoty. 
• Netlačte nástroj příliš silně, aby nedošlo k jeho zastavení. 

 
Instalace brusného papíru 
• Vyberte list brusného papíru s požadovanou velikostí zrna a položte jej na brusnou 

botku. Ujistěte se, že děrovací otvor na brusném papíru odpovídá otvorům na botě. 
• Přehněte oba konce brusného papíru kolem okrajů brusné patky. 
• Uzavřete jazýčky brusného papíru po jednom a ujistěte se, že jsou jeho okraje 

pevně připevněny. 
• Smirkový papír by měl spočívat na brusné botce, její prohýbání je nepřijatelné. 

 
Odsávání prachu 
Odsávání prachu snižuje koncentraci prachu ve vzduchu a zabraňuje jeho hromadění 
na pracovišti. 
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Při delším zpracování dřeva nebo při zpracování materiálů, které produkují prach 
zdraví škodlivý, by měl být přístroj připojen k vhodnému vnějšímu odsávacímu zařízení. 
Ke sbírání prachu je nutné použít prachový sáček 8, který monitoruje včasné 
vyprázdnění vaku. 

 
Uvedení do provozu 
Ujistěte se, že dostupné síťové napětí odpovídá údajům uvedeným na přístrojové 
desce. 

 
Povolit / zakázat 
Krátký čas začátku 
Stiskněte tlačítko 1 a uvolněte jej. 

 
Dlouhé zařazení 
Zahrnutí: 
Stiskněte tlačítko 1 a zamkněte zámek 2.  
Vypněte: 
Stiskněte tlačítko 1 a uvolněte jej. 

 
Regulátor rychlosti 
Pomocí regulátoru rychlosti 3 se nastaví požadovaný počet otáček. Požadovaný 
početotáček je vybrán v závislosti na materiálu, který zpracováváte. 
Při dlouhodobé práci při nízkých otáčkách je nutné nástroj po dobu 3 minut 
vychladnout, nastavit maximální počet otáček a nechat jej běžet na volnoběh. 

 
Doporučení v práci 
• Nasaďte nástroj s brusnou plochou na obrobek. 
• Zapněte nástroj a začněte zpracovávat povrch pohybem nástroje v kruhu. 
• Při broušení netlačte nástroj navíc, zpravidla je hmotnost samotného nástroje 

dostatečná k zajištění optimální rychlosti a dobrých výsledků. 
• Nesklápějte! Proces mletí opakujte opakovaně. 

 
Služba / Prevence 
Před provedením všech postupů musí být přístroj odpojen od sítě. 
Předpokladem pro dlouhodobý a bezpečný provoz nástroje je jeho udržování v čistotě. 
V případě, že navzdory důkladné kontrole technických vlastností nástroje výrobcem 
během výrobního procesu nástroj stále selže, veškeré opravy provádí pouze 
kvalifikovaný odborník. 
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Ochrana životního prostředí 
Recyklace surovin místo likvidace odpadu! 
Nástroje, příslušenství a obaly by měly být zlikvidovány čistě. 
Tento návod k použití je vytištěn na papíře vyrobeném z recyklovaných materiálů bez 
použití chloru. 
V zájmu čisté recyklace odpadních produktů jsou syntetické části odpovídajícím 
způsobem označeny. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že 
excentrická bruska TM Procraft: 
 
EX240E 
 
jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi: 2006/42/ES. 
A vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: 
 
EN 62841-1:2015+AC:15 
EN62841-2-4:2014 
 
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 

 


