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• Prosím přečtěte si důkladně tento návod 
a dodržujte všechny pokyny.  

 

• Seznamte se pomocí tohoto návodu s 
přístrojem a obsluhou.  

 

• Pro vlastní bezpečnost dodržujte všech-
ny bezpečnostní pokyny. 

 

• Pokud přístroj někomu zapůjčíte, předej-
te i tenté návod.    

• Postavte brusku na stabilní místo. 
 
• Před uvedením do provozu, namontujte 

všechny kryty a bezpečnostní prvky. 
Dbejte pokynů kolonky uvedení do pro-
vozu.  

• Překontrolujte přístroj před použitím,zda 
jsou dotaženy všechny šrouby a mat-
ky,zda není poškozen přístroj,ani jeho 
bezpečnostní prvky.  

 

• Zkontrolujte, zda jsou brusné kotouče 
správně namontované a pevně utažené. 

  
• Zajistěte dostatečný zdroj proudu pro 

tento přístroj. Zohledněte přitom údaje v 
kolonce technická data. 
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Údržba: 
• Před údržbou a čištěním musí být motor 

vypnutý a kabel vytažen ze zásuvky.  
 

• Čistěte přístroj pravidelně a důkladně. 
Použijte k tomu malé košťátko. 

 

• Kontrolujte pravidelně dotažení všech 
šroubů a matek,popř.dotáhněte.  

 

• Pravidelné čištění je důležité pro výkon a 
výdrž vašeho přístroje. 

 

• Vyměňte opotřebované nebo házivé brus-
né kotouče za nové. Dbejte na rozměry 
udané v kolonce technická data.  

 
• Používejte jen schválené brusné kotouče.  

Technická data     

Model  BDSM250-150 

Příkon  250 Watů 

Síťové napětí   230 Voltů / 50 Hz 

Otáčky  2950 ot / min 

 Rozměry kotoučů 

 Průměr  150 mm 

 Šířka  20 mm 

 Vrtání  12,7 mm 

 

Celkové rozměry  395 mm x 210 mm x 270 mm 

Váha  11,5 kg 

• Pozor:některé čističe,jako je ben-
zin,chlorové čističe a domácí čističe mo-
hou poškodit plastové díly.Vyvarujte se 
jejich použití. 
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• Neodstraňujte bezpečnostní kryty a ne-
dotýkejte se pohyblivých ani horkých dílů. 

  

• Obal dejte prosím k recyklaci.  
 

• Noste vždy ochranu sluchu. 
 
• Noste vždy ochranu prachu. 
 
• Noste vždy ochranné brýle. 
 
• Držte děti a zvířata při zapnutí a práci 

opodál.  

• Nepracujte s bruskou, pokud jste       
nemocní,unavení,nebo pod vlivem     
alkoholu, drog,nebo léků.  

• Buďte vždy pozorní a dávejte pozor,co 
děláte.  

• Po vypnutí,počkejte,dokud se přístroj 
nezastaví.  

• Před každým použitím zkontrolujte bez-
vadný technický stav  ochranných     
zařízení. 

• Poškozená ochranná zařízení okamžitě 
vyměňte.  

• Před zapnutím zkontrolujte,zda jsou 
odstraněny všechny seřizovací nástroje. 

  

• Pokud opustíte pracoviště,tak přístroj 
vypněte a vytáhněte ze zásuvky. 

 

• Při přemísťování přístroje pouřijte 
přepravní jištění. 

 
• Pozor! U tohoto přístroje udávané hodno-

ty hluku jsou směrné hodnoty. Mohou se 
lišit na základě prostředí. Ochraňte sebe 
a své okolí před nadměrným hlukem.  

Všeobecné bezpečnostní předpisy:  

• Tato bruska je určena pouze pro suché 
broušení.  

• Použijte dle broušeného materiálu 
vhodný brusný kotouč.  

• Dbejte bezpečnostních předpisů.  
• Výrobce neručí za škody způsobené 

provedením technické změny, nebo při 
použití na jiné účely.  

• Dodržujte platné pracovní a bezpečnostní 
předpisy.  

Řádné použití : 

• Prosím, zohledněte během provozu,pro 
vaší bezpečnost i jiných osob ,všeobecné 
bezpečnostní předpisy.  

• Uschovejte bezpečně tento návod,pro 
pozdější použití. 

• Výrobce neručí za škody způsobené 
špatnou obsluhou,nebo při použití na jiné 
účely.  

• Pokud nastane nouzová situace, tak 
přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky.  

• Při každé práci ( údržba, seřízení ) na 
přístroji vytáhněte kabel ze zásuvky.  

• Před prací zkontrolujte přístroj na možná 
poškození.  

• Použijte jen schválené prodlužovací ka-
bely. 

• Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen 
přívod proudu. Nenoste jej za přívodní 
šňůru.  

• Při práci manipulujte se síťovým kabelem 
vždy bezpečně. Pozor na ostré hrany a 
jiné žíravé tekutiny. 

• Nepoužívejte elektropřístroje ve vlhkém a 
mokrém prostředí.   
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Popis: 

Obr. 1: 
 1 - Ochranný kryt 
 2 - Brusný kotouč jemný 
 3 - Opěrka 
 4 - Brusný kotouč hrubý 
 5 - Stabilní rám 
 6 - Vypínač 
 7 - Zábrana jisker 
 

Obr.1 

Strana 5 

Uvedení do provozu: 

• Použijte hrubý kotouč k předbroušení, 
nebo když je třeba odbrousit hodně mate-
riálu.  

 
• Použijte jemný kotouč k finálnímu    

broušení.  
 
• Položte obrobek na opěrku a veďte jej 

pomalu ke kotouči.  
 
• Nikdy nedávejte obrobek bez opěrky ke 

kotouči. Nebezpečí zpětného rázu!  
 
• Brušte výhradně na přední straně ko-

touče, nikdy však z boku.  
 
• Netlačte příliš silně na obrobek. Toto 

způsobuje rychlé opotřebení kotouče a 
špatnou kvalitu brusu na obrobku.  

 
• Při každém broušení sklopte ochranný 

kryt a noste při tom ochranné brýle.  
 
 
Ochrana přístroje:             
 

• Nepoužívejte přístroj v dešti, nebo vlhkém 
prostředí.  

 

• Při poškození prodlužovacího kabelu 
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. 
Poškozený kabel nesmí být dál použitý.  

 
• Překontrolujte přístroj na poškození. 

Všechny ochrané prvky musí být plně 
funkční a pohyblivé díly by měly být řádně 
uchyceny.  

 

• Pro zaručení správného chodu musí být 
všechny díly správně namontovány. 
Všechny poškozené díly a ochrané prvky 
musí být vyměněny.    

Montáž: 
 
• Tento přístroj je dodán již většině       

předmontován. 
 
• Upevněte obě opěrky dodanými šrouby 

na přístroj.  
 
• Nyní upevněte oba ochranné kryty tak, 

aby ochranná skla z vašeho pohledu, 
zakryla celý brusný kotouč.  

 
• Nastavte opěrku tak, aby mezi opěrkou a 

kotoučem byla mezera ne větší, než 1 až 
2 mm.  

 
• Pozor! Příliš velká mezera může způsobit 

zaseknutí, nebo vtažení broušeného   
kusu. Nebezpečí úrazu.!   

 
• Nastavte zábrany jisker tak, aby mezi 

zábranou a kotoučem byla mezera asi     
3 mm.  

 
• Připevněte brusku vhodnými vruty, nebo 

šrouby dvěma otvory v rámu k pracovní-
mu stolu.   

 
• Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud není 

dostatečně upevněn!  
 
• Při provozu tohoto přístroje vznikají vibra-

ce a doporučuje se přišroubovat pracovní 
stůl k zemi, nebo zdi.   

 
 
Vypínač:  
 
• Zmáčknutím „I“ se přístroj zapne.  
• Zmáčknutím „0“ se přístroj vypne.  
 
 
Provoz: 
• Před započetím broušení vždy počkejte, 

než motor dosáhne plných otáček. 


