MINIELETTROMONTOLIT typ 905EVO2
1. Návod k použití
POZOR!!
Před použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí
z výroby podroben důkladné kontrole. Fima Brevetti MONTOLIT pracuje neustále na
zdokonalování svých strojů a proto si vyhrazuje právo na dělání odpovídajících změn, proto
nemohou být důvodem k reklamaci informace a ilustrace uvedené v tomto manuálu.
1.1 Použití
Elektrická řezačka s diamantovým kotoučem 905EV02 je technicky vyspělý výrobek určený
výhradně pro řezání keramiky, kamene i velmi tvrdých. Řezání vodou chlazeným kotoučem
odstraňuje prach, který vzniká při běžném řezání za sucha.
Řezačka je určená k pohodlnému rovnému a úhlovému řezání. Díky své velikosti a hmotnosti
a manipulovatelnosti je zařazena mezi přenosné řezačky.
1.2 Montáž
Po vyjmutí řezačky z obalu proveďte kontrolu, zda jsou všechny její části v pořádku.
V případě, že by byla nějaká část poškozena, musí se ihned vyměnit za část novou, originální
od výrobce, jinak výrobce odmítá platnou záruku. Řezačku postavte na předem vyčištěný a
rovný povrch.
1.3 Připojení
Prověřte, zda se shoduje napětí a frekvence uvedené na typovém štítku stroje s údaji v síti el.
napětí. Přívodní kabel musí být opatřen zemněním a ochranou proti zbytkovému napětí. Při
použití prodlužovacího kabelu vždy prověřte, že plocha drátu má průřez vyšší než 2,5 mm2.
Při transportu kabel vždy stočte a nikdy ho netahejte po zemi za sebou.
1.4 Instalace kotouče
(obr. strana 69)
Sejměte kryt kotouče. Pomocí klíče 19 mm odšroubujte matku, která připevňuje přírubu
kotouče, a vložte kotouč. Zkontrolujte směr otáčení kotouče. Směr otáčení je viditelně
vyznačen na kotouči. Zašroubujte matku a osaďte zpět kryt kotouče.
Upevněte horní kryt kotouče, který chrání pracovníka při práci proti říznutí. Při řezání
nastavte kryt tak, aby odpovídal tloušťce řezaného materiálu.

2. Pokyny pro užívání
POZOR!!

(obr. 5, strana 69)

Před a během řezání se vždy ujistěte, že nádržka na vodu je vždy naplněna vodou tak, aby
hladina byla nad diamantovou částí kotouče. Plnění vodou a doplňování hladiny vody se
provádí přímo do nádržky na vodu.
Voda v nádrži by měla být pravidelně vyměňována. Čistá voda v nádržce prodlužuje životnost
kotouče a zvyšuje jeho výkon.
Umístěte kryt kotouče asi 0,5 cm nad povrch řezaného materiálu a pevně ho připevněte.


2.1 Použití kotouče
Nepoužívejte kotouče, které jsou poškrábané nebo které mají trhliny.
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Nikdy nebrzděte kotouč bočním tlakem.
Po použití řezačky musí být vždy voda z nádrže odstraněna, jinak by dlouhodobé máčení
kotouče ve vodě způsobilo jeho poškození.
2.2 Řezání hladkého povrchu (90°)





(obr. strana 70)
Vložte vodící lištu a připevněte jí pevně k desce stolu dotahovacími šrouby.
Správné umístění kotouče umožňuje provádět opakovaně velmi přesné řezy.
Posun dlaždice (tlačení na dlaždici) při řezaní musí být úměrné výkonu (řezné rychlosti)
kotouče. Je to důležité proto, aby se zabránilo odlomení kusu dlaždice a aby nedošlo
k poranění.
2.3 Řezání pod úhlem 45° (JOLLY)






(obr. strana 70)
Naklápěcí pracovní plochu stolu nastavte na 45°a zajistěte dotahovacími šrouby.
Vodící lištu přiložte cca 2 mm k diamantovému kotouči a pevně dotáhněte dotahovacími
šrouby.
Dlaždici položte na stůl glazovanou stranou a zkontrolujte, že se kotouč nedotýká glazury.
Je-li potřeba, musí se vodící lišta posunout do správné polohy.
2.4 Zapnutí stroje






Při použití stroje venku, dbejte na to, abyste použili správný prodlužovací kabel, určený k
venkovnímu použití.
Před připojením kabelu do sítě se ujistěte, že je zapínací tlačítko na pozici „OFF“vypnuto.
Zapnutí je pomocí zeleného tlačítka, ozn. I a vypnutí červeným tlačítkem, ozn. O.
Po zapnutí stroje se musí počkat asi 2-3 vteřiny, až se ustálí rychlost. Teprve potom se
může začít řezat.

3. Bezpečnostní pokyny
POZOR!!
Důležité! Při používání elektrického stroje dbejte vždy následujících pokynů, abyste zabránily
nebezpečí zasažení elektrickým proudem, poranění nebo požáru.
Přečtěte pozorně všechny pokyny před použitím stroje. Pokyny si dobře uchovejte.

Tyto pokyny si dobře uchovejte.
3.1 Udržujte Vaší pracovní plochu v pořádku



Nepořádek zvyšuje nebezpečí úrazu.
Pracovní prostor musí být dobře osvětlený.
3.2 Dbejte na okolí pracovní plochy





Nevystavujte stroj dešti.
Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Udržujte pracovní prostředí vždy
dobře osvětlené
Nepoužívejte stroj nikdy v blízkosti hořlavých látek nebo plynu.
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3.3 Držte děti mimo dosah stroje!


Nenechte jiné osoby, aby manipulovali se strojem nebo kabelem. Držte jiné osoby mimo
dosah stroje.
3.4 Uchovávejte vaše nářadí na bezpečném místě



Nářadí, které právě nepoužíváte, uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah
dětí.
3.5 Používejte stroj správně



Nepoužívejte pilu na práci, pro kterou není určena.
3.6 Noste pouze vhodné pracovní oděvy






Pro práci venku se doporučuje nosit gumové rukavice a boty s protiskluzovou podrážkou.
Pokud máte dlouhé vlasy, zajistěte si je nahoře na hlavě nebo použijte ochrannou
pokrývku hlavy. Noste ochranné brýle.
V případě produkce prachu použijte ochrannou masku.
Používejte protihlukovou ochranu na uši.
Nepoužívejte žádné široké oblečení a šperky, které by mohly být zachyceny do
pohyblivých částí stroje.
3.7 Vyvarujte se špatnému zacházení s připojovacím kabelem





Nezvedejte přístroj za kabel. Neodpojujte kabel od sítě škubnutím za kabel.
Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.
Vyvarujte se nebezpečnému držení těla. Vždy mějte tělo v bezpečné, vyvážené pozici.

3.8 Starejte se pečlivě o stroj



Udržujte své nářadí čisté a nabroušené, aby pracovalo bezpečně a dobře.
Dbejte předpisů o údržbě a pokynů k výměně částí stroje. Pravidelně kontrolujte přívodní
kabel a v případě poškození si jej nechte vyměnit u kvalifikovaných odborníků.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel a v případě jeho poškození ho vyměňte za
nový. Držadla udržujte suchá, bez oleje a tuků.
3.9 Vytahujte zástrčku ze zásuvky





Pokud se strojem nepracujete, před opravou, před výměnou částí stroje vždy předem
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Používejte vždy ve spojení diferenciálem, s ochranným spínačem F1.
Před zapnutím stroje se ujistěte, že všechny montážní klíče a nářadí jsou odstraněné.
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3.10 Vyvarujte se obsluhy stroje bez pozornosti




Ujistěte se před tím, než strčíte zástrčku do zásuvky, že vypínač je v poloze „vypnuto“.
Prodlužovací kabel používejte pouze homologovaný.
Při použití stroje venku, dbejte na to, abyste použili správný prodlužovací kabel, určený k
venkovnímu použití.

3.11 Buďte pozorný


Myslete na to, co děláte. Pracujte s rozumem. Nepoužívejte stroj v případě, že se
nemůžete koncentrovat.
3.12 Překontrolujte přístroj proti možnému poškození





Dříve, než začnete stoj používat, pozorně si prohlédněte bezpečností části a komponenty,
které by mohli být poškozeny. Ujistěte se, že pohyblivé části fungují správně a
nezadrhávají se, a ostatní části stroje nesmí být rozbité. Ujistěte se, že všechny části stroje
jsou správně namontovány ve správných pozicích, tak že bude zajištěno, aby pila
fungovala bezvadně.
Všechny poškozené bezpečnostní části a ostatní komponenty pily musí být ihned
opraveny nebo vyměněny správným způsobem v pozáručním servisu, pokud není uvedeno
jinak v návodu k použití.

Ochranný vypínač musí být vyměněn v pozáručním servisu.
POZOR!
Používání příslušenství, které nepatří ke stroji a není ani uvedeno v katalogu příslušenství se
nedoporučuje z důvodu nebezpečí zranění.
3.13 Servis stroje nechte provést jen u kvalifikovaných osob
Všechny opravy musí být provedeny kvalifikovanou osobou s použitím originálních
náhradních dílů – nedodržením této zásady vystavuje uživatele značnému nebezpečí.

4. Údržba
4.1 Čištění





Udržujte stroj v čistotě, aby pracoval bezpečně a lépe.
Před čištěním, údržbou nebo před transportem stroje vždy předem vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Doporučuje se čistit stroj vlhkým hadrem.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
Stroj se nemůže ponořit do vody.
4.2 Přezkoušení jednotlivých částí



Při výměně součástí dbejte pokynů.
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Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a v případě jeho poškození ho nechte opravit
v autorizovaném servisu.

POZOR!!
Před použitím stroje důkladně zkontrolujte, že funguje správně a je schopen vykonávat
funkci, pro kterou je určen. Všechny poškozené ochranné prvky a ostatní části stroje musí být
řádně opraveny nebo vyměněny v autorizovaném servisu, pokud není uvedeno v návodu
jinak.

5. Výstraha
DOPORUČENÍ!
Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost při použití pily 905EVO2 s jiným nářadím a na
řezání jiných materiálů, než na které je určen.
Pila 905EVO2 je navržena pouze pro použití v souladu se schválenými provozními
podmínkami uvedenými v části „TECHNICAL DETAILS“ na straně 2. Proto při řezání
nastavte stroj tak, jak je specifikováno.
Pila 905EVO2 není navržena pro velké a dlouhodobé používání.
Brevetti MONTOLIT si vyhrazuje právo provádět technické změny bez předchozího
oznámení.
5.1 Vyvarování se rizik

DODRŽUJTE PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA
PRACOVIŠTI.
Použití protihlukových ochranných pomůcek je povinné dle směrnice 2003/10/CE.
Vibrace, které vydává stroj, jsou považovány dle normy UNI-EN-ISO-5349-1-2004 jako
nevýznamné.

6. Řešení problémů
Tento elektrický stroj odpovídá platným eklektickým předpisům. Opravy musí být
bezpodmínečně prováděny kvalifikovaným pracovníkem za použití originálních náhradních
dílů. V opačném případě může být pracovník vystaven nebezpečí úrazu.
Problém
Stroj
nefunguje

Stroj se
těžko uvádí
do chodu.

Příčina
Pevně zasunout zástrčku do zásuvku a
zkontrolovat kabel.
Na připojce do proudu není napětí 230V.
Vypínač je poškozený.
Motor nefunguje a zapáchá.

Řešení
Pevně zasunout zástrčku do zásuvku a
zkontrolovat kabel.
Překontorlovat přípojku 230 V.
Obrátit se na kvalifikovaného odborníka.
Obrátit se na kvalifikovaného odborníka.

Kotouč se zprohýbal díky špatnému vsazení. Vyměnit kotouč.
Startovací kondenzátor je poškozený.
Obrátit se na kvalifikovaného odborníka.
Motorové ložisko je poškozené.
Obrátit se na kvalifikovaného odborníka.
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7. Záruka
24 měsíců od data prodeje. Poruchy způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním
nejsou zárukou kryty.
Firma Brevetti MONTOLIT odjakživa využívá a dodává nejkvalitnější materiály a výrobky.
To představuje záruku odpovědnosti a serióznosti a obchodní etiky, která pozdvihuje firmu
Montolit nad úroveň běžného standardu. Bezpečnost a záruka výrobků pro nás představují
chloubu. Pracovní realita, která není tvořena pouze slovy, ale i opravdovými a skutečnými
psanými zárukami. Všechny naše výrobky jsou pojištěny proti škodám způsobeným jako
následek náhodných situací z důvodů vady výroby, a to i po předání výrobku a jeho
komercializaci.
Popis a ilustrace musí být považovány pouze za nezávazný. Výrobce si vyhrazuje právo, s
výjimkou hlavních charakteristických vlastností typů, které jsou zde popsány a ilustrovány,
provádět kdykoli a bez předchozího upozornění úpravy a změny svých výrobků, které jsou
považovány za nutné za účelem vylepšení, nebo z důvodu výrobních nebo obchodních potřeb.
Je zakázáno reprodukovat celý nebo částečný materiál v jakémkoli formátu provedení a
jakýmkoli způsobem, jak mechanickým, fotografickým, tak elektronickým, bez předchozího
souhlasu firmy Brevetti MONTOLIT S.p.A. Každá z výše uvedených činností může vést k
trestnímu stíhání.

8. Prohlášení o shodě výrobku
Výrobce prohlašuje na svoji odpovědnost, že tento stroj, jehož popis je uveden v tomto
návodu k použití je v souladu se směrnicemi: 2014/30/EU – 2011/65/EU – 2006/42/EU –
EN61029-1:2009+A11:2010Stefano Montolit
Technický ředitel
Cantello, 5.2.2018
9.
Likvidace odpadu
Symbol na výrobku nebo na obalu poukazuje na to, že výrobek nebude po jeho použití
vyhozen do komunálního běžného odpadu. Uživatel je povinný předat elektro výrobek
k likvidaci příslušné organizaci, která zajistí jeho likvidaci s ohledem na životní prostředí a
zaručí možnost jeho další recyklace nebo zhodnocení a nese zodpovědnost za ochranu
přírodních zdrojů, zdraví člověka a ochranu životního prostředí. Níže uvedené informace
uvádějí místo zpětného odběru elektro výrobku, se který je dovozce ve smluvním vztahu.
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.

Záruční a pozáruční servis:
Proficentrum-MONTOLIT, Nad vinným potokem 2 (areál Motovia), 101 11 Praha 10
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