
ELETTROMONTOLIT Art. 910, 920, 930, 933, 964 
 
 

�   povinnost  �  varování 

� zákaz, nebezpečí �   operační návody 
 

1. Návod k použití 
 
Pozorně pročíst a pečlivě uložit. 
Firma Montolit odmítá veškerou odpovědnost v případech nedodržení předpisů bezpečnosti 
práce. 
Elektrická, vodou chlazená řezačka. 
Je určená výhradě pro řezání  a zkosení (jolly) tvrdých (jako kámen)materiálů: betonových, 
cihlářských, pálených, žáruvzdorných, dále žula, mramor, glazované výrobky, keramické a 
kameninové výrobky, kabřinec, terakota, jednou pálená terakota a keramika. 
 

2. Důsledně dbejte pokynů pro užívání a dodržujte pravidla bezpečnosti a hygieny práce. 
 

3. ELETTROMONTOLIT byl navržen a sestrojen v souladu s následujícími normami:  
EG 89/392, EG 91/368, EG 93/44, EGH 93/68, CEN/TC151/WG6/SG2/N13E, EN292-1, 
EN 292/2, EN 60204/1, EN 60529, Pr. EN 61029/1.  

− V žádném případě není dovoleno manipulovat dodaným, vestavěným ochranným 
zařízením. 

− V žádném případě neupravujte ani neměňte jakýmkoliv způsobem jakoukoliv část stroje. 
− Jakékoliv změny mohou být provedeny výhradně výrobcem. 
− Používejte pouze originální náhradní díly. 
− Brevetti MONTOLIT odmítá veškerou odpovědnost v případech nedodržení předpisů 

bezpečnosti práce. 
 

4. Test na hlučnost 
 
chod naprázdno 
 
během řezání 
 

5. Prašnost, rozstřik vody a vibrace jsou zanedbatelné. 
 
6. – Používejte pouze diamantové kotouče o velikosti a typu doporučených firmou Montolit. 

− Pro dosažení přesného a ekonomicky výhodného řezu si vyberte správný typ kotouče 
v katalogu diamantových kotoučů MONTOLIT. 

 
7. Pozor! 

− Zkontrolujte stav kabelu a vypínače. 
− Prověřte voltáž (V) a frekvenci (Hz) s údaji na stroji. 
− Používejte pouze třížilný kabel s vidlicí (2P + zem) a zásuvku chráněnou tepelnou 

proudovou ochranou (I∆N 0,03A). 
− Při potřebě prodloužení vedení používejte pouze tří žilný kabel se zástrčkou a zásuvkou 

IP67 (2P + zem) a kabel 3x2,5mm2 typ H07RN-F (pro Art. 921-965 kabel 3x4 mm2 ). 



− Pravidelně kontrolujte funkčnost tepelné proudové ochrany. 
− Při potřebě prodloužení kabelu používejte pouze třížilný kabel se zástrčkou a zásuvkou 

IP67 a kabel 3 x 2,5 mm2 typ H 07 RN-F. 
− Zkontrolujte zajištění kabelu proti pohybu a zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho prodření 

nebo poškození. 
− Nejdříve odpojte stroj od zdroje elektrického proudu, než budete odstraňovat ochranné 

zařízení, doplňovat vodu nebo vyměňovat kotouč. 
− Stroj je vybaven tepelnou proudovou a podpěťovou ochranou. 
− Netlačte při řezání na kotouč. 
− Jednofázový motor IP 55, rušení rádia je zanedbatelné. 
− Při veškerých poruchách vypínače, přívodního kabelu nebo motoru se obracejte výhradně 

na kvalifikovaného elektrikáře nebo na naše technické oddělení. 
 

8. Instrukce pro manipulaci a dopravu 
 
9. Montáž Elettromontolitu, diamantového kotouče, doplňování chladící vody do 

nádržky. 
 
− POZOR!   (Obr. 4) 
− POZOR!   (Obr. 6), Levý závit: k odšroubování točte ve směru hodinových ručiček 
− Udržujte dostatečné množství vody v nádržce. Při práci musí být stále otevřený kohoutek 

nádržky. 
 
10. Správné ustavení Elettromontolitu 

− Pracovník musí byt v bezpečné a stabilizované poloze při práci se strojem a musí věnovat 
stroji trvalou pozornost.. 

− Pracovní prostor musí být rovný, suchý, bez jakýchkoliv překážek, dobře větratelný a 
osvětlený. 

− Nepracujte nikdy s Elettromontolit v blízkosti  hořlavých kapalin nebo plynu. 
 
 

11. Nastavení/seřízení ochrany diamantového kotouče 
− POZOR! Nepřibližujte se rukama  ke kotouči. 
− Teprve až po té, co se ujistíte, že je ochrana kotouče namontována a seřízena do správné 

polohy ….. 
 

12. Správné použití 
 

Art. 930-931   
Art. 910-911 
Art. 920-921 

       Optimální poloha pro přímý řez / Opt. poloha pro diagonální řez / Opt.poloha pro zkosení (Jolly). 
Art. 930-931           naříznout konec dlaždice, aby se předešlo jejímu odlomení (1) 
Art. 933-934   dorazový úhelník pomocí excentru (2) nastavit tak, aby se  
Art. 964-965     diamantový kotouč nedotýkal horní strany dlaždice 
 
Art. 930-931 
Art. 933-934     Optimální poloha pro speciální řezy 
 
Art. 964-965 
 



13. Pravidelné čištění 
 

14. Pravidelná údržba 
− Pravidelně promazávejte pohyblivé části stroje, závěsy, registry, …. 
− Dbejte na to, aby chromovaná vodící lišta byla čistá, beze zbytků řezaného materiálu a 

prachu, předejdete poškození kuličkových vodících ložisek posuvné desky (Art. 930, 931, 
933, 934, 964, 965) 

 
15. Důležité 

− Diamantový kotouč a uchycovací systém musí být stále udržován v perfektním stavu.  
− Je nebezpečné používat nadměrně opotřebované nebo zdeformované kotouče nebo 

kotouče vykazující trhlinky ve vrstvě diamantu.  
− V případě, že se kotouč zdá být opotřebovaný a přestane řezat, použijte na vyčištění čistící 

kámen Art. 395. 
 

16. V období delšího klidu 
− Odmontujte kotouč  a ukliďte jej. 
− Vyčistěte a ošetřete stroj a uložte jej do krabice. 
− uložte stroj na suchém místě. 
 

17. Demontáž stroje 
 

18. Příslušenství 
− Ke stroji je dodaný obyčejný stranový klíč (30 mm) a šestihranný klíč (6 mm) – 

použitelné pro montáž /demontáž kotouče. 
 

19. Přídavné zařízení 
− Art. 997 – podpěrný stolek. 
 

Záruka: 
2 roky od data prodeje 
 
 
 
 

Servis:    (záruční i pozáruční) 
Petr Stejskal – Intertrading 
provozovna: Proficentrum, V Horkách 11, 140 00 Praha 4-Nusle 
 
 
 
 
Dovozce je součástí kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a 
elektronickými zařízeními RETELA, s.r.o..  
Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA 
(www.retela.cz) nebo v prodejně PROFICENTRUM je Místo zpětného odběru 
použitých výrobků. 
 
 


