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ELEKTRICKÁ OSTŘIČKA PILOVÝCH KOTOUČŮ 
SS350 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Bezpečnostní rady 
Varování! Při používání elektrického nářadí byste měli 
vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se 
snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a 
zranění osob, včetně následujících. 
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny tyto 
pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu. 
• Na pracovišti udržujte pořádek. Nepřehledné 

pracoviště a pracovní stoly vás mohou dostat do 
situace, kdy dojde ke zranění. 

• Zvažte prostředí pracovního prostoru. Nářadí 
nevystavujte dešti. Nářadí nepoužívejte ve vlhkém 
nebo mokrém prostředí. Pracovní prostory mějte 
dobře osvětlené. Nepoužívejte nářadí v 
přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. 

• Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. 
Zamezte kontaktu těla s uzemněnými povrchy 
(např. potrubím, radiátory, bateriemi, 
chladničkami). 

• Pracujte mimo dosah jiné osoby. Nenechte 
žádnou osobu, zejména děti, zapojit se do 
prováděné práce, dotýkat se nářadí nebo 
prodlužovacího kabelu. Udržujte je stranou od 
pracovního prostoru. 

• Pokud nářadí nepoužíváte, uzamkněte ho. Pokud 
nářadí nepoužíváte, mělo by být uloženo na 
suchém uzamčeném místě, mimo dosah dětí. 

• Netlačte na nářadí silou. Bude dělat práci lépe a 
bezpečněji rychlostí, pro kterou byl určen. 

• Použijte správné nářadí. Nechtějte, aby malé 
nářadí, aby vykonávalo práci nářadí určeného pro 
těžkou práci. 

• Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není 
určeno; například nepoužívejte kotoučové pily k 
řezání větví stromů nebo kulatiny. 

• Vhodně se oblékněte. Nenoste volné oblečení 
nebo šperky; může dojít k jejich zachycení do 
pohyblivých částí. Při práci venku se doporučuje 
neklouzavá obuv. Noste ochrannou pokrývku 
vlasů, který dlouhé vlasy zachytí. 

• Používejte ochranné brýle. Pokud se při 
pracovních operacích vytváří prach, použijte 
obličejovou nebo prachovou masku. 

• Připojte zařízení na odsávání prachu. Pokud je 
nářadí určeno pro připojení odsávacího a 
sběrného zařízení, zajistěte, aby bylo připojeno a 
správně používáno. 

• Napájecí kabel nepoužívejte nesprávně. Nikdy 
neodpojujte zástrčku ze zásuvky taháním za 
napájecí kabel. Odpojte napájecí kabel 
uchopením za vnější okraje zástrčky. Chraňte 
kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.  

• Zabezpečte práci. Pokud je to možné, použijte k 
uchycení opracovávaného kusu svorek nebo 
svěráku. Je to bezpečnější než používat ruku. 

• Příliš se nenatahujte. Vždy udržujte řádný základ 
pod nohama a rovnováhu. 

• Nářadí pečlivě udržujte Pro lepší a bezpečnější 
výkon udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řiďte 
se pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. 
Pravidelně kontrolujte napájecí kabely a zástrčky 
elektrického nářadí, a pokud jsou poškozené, 
nechejte je opravit autorizovaným servisním 
střediskem. Prodlužovací kabely pravidelně 
kontrolujte a v případě poškození je vyměňte. 
Rukojeti udržujte suché, čisté a bez olejů a 
mastnot. 

• Nářadí odpojujte. Pokud je nepoužíváte, před 
prováděním servisu a při výměně příslušenství, 
jako jsou břity, bity a nože, nářadí odpojte od 
napájení. 

• Odstraňte seřizovací klíče a seřizovací klíče.  
Vytvořte si zvyk před zapnutím kontrolovat, zda 
jsou klíče a seřizovací klíče z nářadí odstraněny. 

• Zabraňte neúmyslnému spuštění. Při připojování 
do sítě se ujistěte, že je vypínač v poloze „vypnuto“. 

• Používejte prodlužovací kabely pro venkovní 
účely. Pokud je nářadí používáno venku, používejte 
pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní 
použití a takto označené. 

• Buďte pozorní. Sledujte, co děláte, používejte 
zdravý rozum a nářadí nepoužívejte, když jste 
unavení nebo jste pod vlivem alkoholu nebo léků. 

• Zkontrolujte poškozené části. Před dalším 
použitím nářadí musí být pečlivě zkontrolován, aby 
bylo zajištěno, že bude fungovat správně a v 
souladu se zamýšlenou funkci. Zkontrolujte 
zarovnání pohyblivých částí, zakrytí pohyblivých 
dílů, rozbití dílů nebo montážní součásti a veškeré 
další podmínky, které mohou ovlivnit jeho provoz. 
Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, 
ochranný kryt nebo jiná část (kryt je poškozen) by 
měla být řádně opravena nebo vyměněna 
autorizovaným servisním střediskem. Vadné 
spínače nechejte vyměnit autorizovaným 
servisním střediskem. Nepoužívejte nářadí, pokud 
některý spínač nářadí nezapne a nevypne. 

• Varování! Použití jakéhokoli příslušenství nebo 
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přídavného zařízení, které není doporučeno v 
tomto návodu k obsluze, může představovat riziko 
úrazu - “. 

• Nářadí nechejte opravit kvalifikovanou osobou. 
Toto elektrické nářadí vyhovuje příslušným 
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly být 
prováděny pouze kvalifikovanými osobami s 
použitím originálních náhradních dílů; jinak by to 
mohlo mít pro uživatele za následek značné 
nebezpečí. 

Pokud dojde k poruše nebo závadě, kouři nebo dochází k 
neobvyklému hluku, stroj okamžitě vypněte. 
Pozor! Během provozu stroje vždy noste chrániče sluchu. 
Text, schémata a data jsou v době tisku správná. V zájmu 
neustálého zdokonalování našich výrobků podléhají 
technické specifikace změnám bez předchozího 
upozornění. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Jmenovité napětí, V/Hz 220-240 V50  
Jmenovitý příkon, W 110  
Otáčky bez zatížení, ot./min. 5300  
Průměr brusného kotouče, mm 100x20x1.2  
Hladina akustického tlaku, 
dB(A)   

Lpa=69, Kpa=3  

Hladina akustického výkonu, 
dB(A) 

Lwa=82, Kpa=3 

Třída ochrany II 
Kategorie ochrany IP20 
Hmotnost, kg 5,40  

Text, schémata a data jsou v době tisku správná. V zájmu 
neustálého zdokonalování našich výrobků podléhají 
technické specifikace změnám bez předchozího 
upozornění. 
Zamýšlené použití 
Tento stroj je určen k ostření pilových kotoučů až do 
průměru 400 mm. Nepoužívejte jej ani jej neupravujte k 
žádným jiným účelům. Opravy smí provádět pouze 
autorizované servisní středisko. Abyste předešli nehodě 
nebo zranění, používejte pouze originální náhradní díly. 
Součásti 

 
1. Motor 
2. Páka 
3. Spínač zapnutí/vypnutí 
4. Základní deska 
5. Podpora pilového kotouče 

6. Přijímací část řezného kotouče 
7. Držák pilového kotouče 
Provoz 
Upozornění: Napětí zdroje energie musí odpovídat 
specifikaci vyznačené na typovém štítku umístěném na 
stroji. 
Před připojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je 
stroj vypnutý, aby nedošlo k nechtěnému spuštění stroje. 
Při prodeji stroje a před prováděním jakýchkoli prací na 
stroji vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky! 
Důležité! Před výměnou brusného papíru nebo před 
jakoukoli prací na stroji vždy odpojte zástrčku ze 
zásuvky. 
Nastavení stroje 
Z držáku pilového kotouče odmontujte knoflík, všechny 
podložky, pružinu a středicí díl. 
Nasaďte hlavu pily (kterou je třeba naostřit) na šroub a 
znovu sestavte díly v uvedeném pořadí. 

 
Nastavení pilového kotouče 
Poloha pilového kotouče musí být nastavena podle 
brusného kamene. Podle toho, zda chcete ostřit čelní 
plochu zubu nebo zadní část zubu, je třeba pilový kotouč 
upravit, jak je znázorněno na následujících výkresech. 
Broušený povrch musí být rovnoběžný s odpovídající 
stranou brusného kamene. 

 
Zadní část zubu / Přední část zubu / Spodní část zubu 

Podle velikosti pilového kotouče je třeba upravit otočné 
rameno držáku pilového kotouče a případně také polohu 
bloku motoru. 
Po uvolnění matice čepu lze rameno vytáhnout (2) a 
otočit (1). Trnem, ke kterému je připevněno rameno, lze 
také pohybovat uvnitř štěrbiny základní desky (3). 
Díky tomu je možné provádět mnoho úprav pro každý 
průměr pilových kotoučů v rozmezí od 90 cm do 400 cm. 
Blokem motoru lze na základní desce (4) také pohybovat 
tam a zpět, což je nutné pro větší průměry kotouče.  
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CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
My, Vega Trade Company Limited, jakožto 
zodpovědný výrobce prohlašujeme, že  elektrická 
ostřička pilových kotoučů 
TM Procraft: SS350 
 

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 
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