CZ
OSTŘIČ VRTÁKŮ – návod
Tento přístroj se hodí pro elektrické vrtačky, které mají průměr krčku 43mm.
Montáž ostřícího přístroje na vrtačku:
1. Vyndejte zástrčku vrtačky ze zásuvky.
2. Zavřete vrtací hlavu, ale nedotahujte ji příliš silně.
3. Uvolněte křídlaté matice ostřícího přístroje, nasuňte do konce spojovací kus na přírubu vrtačky.
Dotáhněte příslušnou křídlatou matici.
4. Nasaďte ostřící přístroj na spojovací kus.
5. Ostřící přístroj silně přitiskněte ke spojovacímu kusu a dobře dotáhněte křídlatou matici, aby
spojovací kus a ostřící přístroj byly pevně spojeny s vrtačkou.
6. Vložte zástrčku vrtačky do zásuvky.
Použití:
1. Zkontrolujte, je-li ostřící přístroj dobře připevněn.
2. Vložte do příslušného otvoru vrták, který chcete ostřit. Zlehka ho přitlačte do správné polohy. Je-li
nutno, vložte vrtačku do upínacího pouzdra.
3. Zapněte vrtačku, zlehka přitlačte vrták a otáčejte jím asi 12x nalevo a napravo. Doporučuje se
udržovat obrátky vrtačky na stejné úrovni.
4. Otočte vrták o 180° a opakujte činnosti popsané v bodě 3.
5. Střídejte brusnou plochu tak dlouho, dokud nenaostříte vrták.
6. Pozor: vrtáky by se neměly příliš rozpálit anebo dostat modrý povlak. Neostřete je příliš dlouho a
netlačte příliš silně. Nejlepší výsledky dosáhnete, budete-li opakovaně zlehka tlačit.
Nastavení brusky:
Výšku brusky nastavíme pomocí šroubu v horní destičce. Pro většinu vrtáků je ideální vzdálenost mezi
horní destičkou a bruskou asi 0,3mm.
Výměna brusky:
1. Vyšroubujte dva šrouby z horní destičky spojovacího kusu a odstraňte horní destičku.
2. Vyndejte hřídelku s bruskou z přístroje.
3. Vyšroubujte hřídelku (levý závit) a vyměňte brusku.
4. Připevněte hřídelku a horní destičku.

SK
OSTRIČ VRTÁKŮ - návod
Tento prístroj sa hodí pre elektrické vŕtačky, ktoré majú priemer krčka 43mm.
Montáž ostřícího prístroja na vŕtačku:
1. Vyberte zástrčku vŕtačky zo zásuvky.
2. Zatvorte vŕtacie hlavu, ale nedoťahujte ju príliš silno.
3. Uvoľnite krídlové matice ostřícího prístroja, nasuňte do konca spojovací kus na prírubu vŕtačky.
Dotiahnite príslušnú krídlovú maticu.
4. Nasaďte ostriaci prístroj na spojovací kus.
5. Ostriaci prístroj silno pritlačte ku spojovaciemu kusu a dobre dotiahnite krídlovú maticu, aby
spojovací kus a ostriaci prístroj boli pevne spojené s vŕtačkou.
6. Vložte zástrčku vŕtačky do zásuvky.
Použitie:
1. Skontrolujte, či je ostriaci prístroj dobre pripevnený.
2. Vložte do príslušného otvoru vrták, ktorý chcete ostriť. Zľahka ho pritlačte do správnej polohy.
Ak je nutné, vložte vŕtačku do upínacieho puzdra.
3. Zapnite vŕtačku, zľahka pritlačte vrták a otáčajte ním asi 12x naľavo a napravo. Odporúča sa
udržiavať obrátky vŕtačky na rovnakej úrovni.
4. Otočte vrták o 180 ° a opakujte činnosti opísané v bode 3.
5. Striedajte brúsnu plochu tak dlho, kým nenaostříte vrták.
6. Pozor: vrtáky by sa nemali príliš rozpáliť alebo dostať modrý povlak. Neostro je príliš dlho a
netlačte príliš silno. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete opakovane zľahka tlačiť.
Nastavenie brúsky:
Výšku brúsky nastavíme pomocou skrutky v hornej doštičke. Pre väčšinu vrtákov je ideálna
vzdialenosť medzi hornou doštičkou a brúskou asi 0,3 mm.
Výmena brúsky:
1. Vyskrutkujte dve skrutky z hornej doštičky spojovacieho kusa a odstráňte hornú doštičku.
2. Vyberte hriadeľku s brúskou z prístroja.
3. Vyskrutkujte hriadeľku (ľavý závit) a vymeňte brúsku.
4. Pripevnite hriadeľku a hornej doštičku.

