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OSTŘIČKA VRTÁKŮ 
EBS250 

NÁVOD K OBSLUZE 
Vážený zákazníku, 
společnost Procraft by vám chtěla poděkovat za zakoupení tohoto nářadí. 
Upozornění! Elektrické nářadí Procraft patří do třídy elektrického nářadí pro 
domácnost. Přečtěte si pozorně tento návod! Po nepřetržité práci v délce 15-
20 minut elektrické nářadí vypněte, v práci můžete pokračovat za 5 minut! 
Motor elektrického nářadí nepřetěžujte.  
Produkty společnosti Procraft jsou neustále zdokonalovány a vylepšovány. 
Specifikace a konstrukce se proto mohou bez předchozího upozornění změnit. 
Za případné nepříjemnosti, které to může způsobit, se omlouváme. 

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě. Uchovávejte jej na 
chráněném místě. 
Upozornění! Elektrická nářadí jsou nebezpečná zařízení. Abyste při používání 
elektrického nářadí předešli riziku úrazu elektrickým proudem, zranění nebo 
požáru, je třeba PEČLIVĚ dodržovat následující základní bezpečnostní opatření. 
Před použitím elektrického nářadí si přečtěte tyto pokyny a ujistěte se, že jim 
rozumíte. Bezpečnostní pokyny uchovávejte na bezpečném místě. 

PRACOVIŠTĚ 
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. 
Nepřehledná a špatně osvětlená pracoviště mohou způsobit zranění. 
Nepoužívejte elektrická nářadí ve výbušných prostředích, kde se nachází 
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrická nářadí vytváří jiskry, které mo-
hou zapálit prach nebo výpary. 
Děti a přihlížející osoby musí být od elektrického nářadí v bezpečné vzdá-
lenosti. Nenechte se rozptylovat, protože by to mohlo způsobit ztrátu kontroly 
při práci a způsobit zranění. 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Před zapnutím zkontrolujte, zda napájecí napětí vašeho elektrického nářadí 
odpovídá síťovému napětí, zkontrolujte funkčnost kabelu, zástrčky a zásuvky. 
V případě poruchy těchto částí je další provoz zakázán. 
Elektrické nářadí s dvojitou izolací není nutné zapojovat do zásuvky s třetím 
uzemněným vodičem. U elektrického nářadí bez dvojité izolace je povinná 
uzemněná zásuvka. 
Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, 
kamna a chladničky. Pokud vaše tělo přijde do kontaktu s uzemněným před-
mětem, riziko úrazu elektrickým proudem se výrazně zvyšuje. Pokud je 
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nevyhnutelné používat elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, musí být el-
ektrické nářadí napájeno přes jistič, který v případě netěsnosti elektrické nářadí 
odpojí. Vaši osobní bezpečnost dále zvýší používání elektrikářských gumových 
rukavic a bezpečnostní obuvi. 
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru. 
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte kabel k 
přenášení elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte 
kabel před teplem, mastnými kapalinami, ostrými hranami nebo pohyblivými 
částmi. Poškozené kabely okamžitě vyměňte. Poškozené kabely zvyšují riziko 
úrazu elektrickým proudem. 
Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte prodlužovací kabely 
určené speciálně pro venkovní použití. 

OSOBNÍ BEZPEČNOST 
Při práci s elektrickým nářadím buďte opatrní, buďte si vždy vědomi toho, co 
děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li un-
avení nebo pod vlivem léků, které zpomalují reakci, alkoholu nebo drog. To by 
mohlo mít za následek vážné zranění. 
Používejte vhodné oblečení. Volný oděv, šperky nebo dlouhé volné vlasy se 
mohou v pohyblivých částech elektrického nářadí zachytit. Udržujte své vlasy, 
oděv a rukavice v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Ruce by měly být 
suché, čisté a bez stop mastných látek. 
Dávejte pozor, aby nedošlo k náhodnému zapnutí. Před připojením el-
ektrického nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze „OFF“ (vypnuto). Je 
zakázáno elektrické nářadí přenášet s prstem položeným na tlačítku zap-
nutí/vypnutí. 
Před zapnutím nářadí odstraňte seřizovací klíče. 
 Klíč zachycený v pohyblivých částech elektrického nářadí může mít za 
následek poškození zařízení nebo vážné zranění. 
Udržujte bezpečnou rovnováhu. Používejte dobrou podporu a vždy udržujte 
bezpečnou rovnováhu těla. Adekvátní podpora a rovnováha zajistí spolehlivé 
ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích. 
Používejte vybavení, které zajistí vaši bezpečnost. Vždy používejte ochranné 
brýle. Pro příslušné podmínky je nutné použít respirátor, protiskluzovou 
bezpečnostní obuv, ochrannou přilbu nebo chrániče sluchu. 

K uchycení obrobku použijte svorky, svěrky nebo jiný bezpečný způsob uchy-
cení. Není spolehlivé držet díl pomocí ruky nebo těla a taková situace může 
vést ke ztrátě kontroly a zlomení nástroje nebo ke zranění. 
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro práci používejte vhodné elektrické nářadí. 
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Se správným elektrickým nářadím provedete práci lépe a s větší bezpečností. 
Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje (OL 
// OPP / jakékoli elektrické nářadí, u kterého je tlačítko zapnutí/vypnutí vadné 
představuje ZVÝŠENÉ nebezpečí a musí být před zahájením práce opraveno). 
Před prováděním jakýchkoli úprav, výměny příslušenství nebo před usklad-
něním elektrického nářadí odpojte zástrčku ze zásuvky. Tato preventivní 
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. 
Elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a dalších osob, které nejsou 
způsobilé k ovládání elektrického nářadí. Elektrické nářadí je v rukou 
nezkušených uživatelů nebezpečné. 
Na elektrickém nářadí provádějte včas nezbytnou údržbu. 
Správně udržované elektrické nářadí s ostrými noži usnadňuje a zlepšuje práci 
a zvyšuje bezpečnost. Jsou zakázány jakékoli úpravy nebo modifikace el-
ektrického nářadí, protože by to mohlo mít za následek jeho poškození a/nebo 
zranění osob. 
Pravidelně kontrolujte seřízení nářadí a zkontrolujte, zda nedochází k deforma-
cím pracovních částí, nebo jejich poškození a dále zkontrolujte stav el-
ektrického nářadí, který může mít vliv na jeho nesprávný provoz. Pokud dojde 
k poškození,  
elektrické nářadí před zahájením práce opravte. Mnoho nehod je způsobeno 
špatně udržovaným elektrickým nářadím. Stanovte plán pravidelné údržby el-
ektrického nářadí. 
Používejte pouze příslušenství 
doporučená výrobcem vašeho modelu. Příslušenství, které může být vhodné 
pro jedno elektrické nářadí, může být při použití s jiným elektrickým nářadím 
nebezpečné. 

SERVIS 
Servis elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál au-
torizovaných servisních středisek společnosti Procraft. Servis prováděný 
nekvalifikovaným personálem může způsobit poškození nářadí a zranění. 
Například: vnitřní vodiče nemusí být správně vloženy a může dojít k jejich 
přiskřípnutí nebo může dojít k nesprávné montáži zpětných pružin v 
ochranných krytech. 
Při údržbě elektrického nářadí používejte pouze doporučené náhradní díly, 
nástavce a příslušenství. 
Použití nedoporučených náhradních dílů, nástavců a příslušenství může 
poškodit elektrické nářadí nebo způsobit zranění. Použití některých čisticích 
prostředků, jako je benzín, čpavek atd., může poškodit plastové části. 
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SPECIFIKACE 
Napětí V 220-240 
Frekvence Hz 50  
Výkon W 70  
Rychlost bez zatížení ot./min 1600  
Průměr vrtáků mm 3-10/8-16 
Průměr kola, mm 58, 70  
Hladina akustického tlaku dB (A) 63dB(A), Kpa: 3dB(A) 
Hladina akustického výkonu dB (A) 76dB(A), Kwa: 3dB(A) 
Třída ochrany: II 
Ochrana: IPX0 
Hmotnost kg 1,8 

 
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
Ostřičku vrtáků lze použít pouze k ostření vrtáků. 
Ostřička vrtáků je určena pro ostření za sucha a musí být udržována mimo 
dosah jakýchkoli kapalin. 
Dávejte pozor, abyste nezablokovali ventilační otvory rukama. 
Nedotýkejte se horní části ostřičky a vrtáku bezprostředně po procesu ostření, 
protože mohou být velmi horké. Do ostřičky vrtáků nikdy nevkládejte jiné 
předměty než vrtáky (například tužky). Během provozu stroje se nedotýkejte 
rotujících částí! 
Pokud se během procesu ostření vrták zabarví modře, je přehřátý a může dojít 
k jeho poškození. Je-li to nutné, vrták během procesu ostření občas ochlaďte 
ponořením do vody. 

1. Nastavovací kolečko 
2. Otvory pro upevnění vrtáku 
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí  
4. Otvory pro ventilaci 

Ostření vrtáku 
Vrták je správně naostřený, pokud má: 
• Ostrý bod ve středu vrtáku. 
• Hrot se dvěma ostrými a stejnými stranami. 
• Dva vedlejší břity vrtáku jsou o něco níže než čelní břity. 
• Pokud není splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek správného 
naostření vrtáku, je nutné jej znovu naostřit. 
Zapněte ostřičku vrtáku pomocí vypínače zapnutí/vypnutí. 
Otáčejte vrtákem přibližně o 20° ze strany na stranu, když je stroj v chodu, a 
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lehce jej tlačte dolů. 
Netlačte příliš silně, jinak by se vrták přehřál a stal by se nepoužitelným. 
Vyjměte vrták a zkontrolujte, zda je správně naostřený (viz část Ostření vrtáků). 
Otočte vrták o 180° kolem jeho osy a znovu jej vložte do ostřičky, abyste mohli 
naostřit opačnou stranu vrtáku. Naostřete druhou stranu přesně stejným 
způsobem a po stejnou dobu jako první stranu, jinak nebude vrták naostřen 
rovnoměrně. 
Podle potřeby tento postup opakujte, dokud není vrták správně naostřen. 
Při ostření zlomených nebo příliš tupých vrtáků je nejlepší před použitím 
ostřičky vrtáků hrubé naostření pomocí stolní brusky. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Po použití otřete ostřičku vrtáků dobře vyždímaným hadříkem (ručníkem) a 
vždy udržujte povrch a ventilační otvory (4) čisté. Nikdy nepoužívejte žíravé 
nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastové části 
stroje. Pokud ostřička vrtáků přestane účinně fungovat, je třeba brusný kotouč 
vyměnit za originální díl. 
Informace o životním prostředí 

Pomozte chránit životní prostředí! Dodržujte místní předpisy o životním 
prostředí. Nepotřebné elektrické zařízení zlikvidujte na příslušném místě pro 
likvidaci odpadu.  
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce 
prohlašujeme, že ostřička vrtáků TM Procraft : 

EBS250 

jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi: 
2006/42/ES 
 a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými doku-
menty: 

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