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Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn§ návod k obsluze
a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Návod k Obsluze (P!eklad originálního návodu k obsluze) CZ

Leister GROOVER
frézka na drá¢ky

• Frézování drá¢ek svaræ podlahov¥ch krytin z:
desek, 
pásæ,
nopkové krytiny

Pou¢ití

Technické Údaje

Nap§tí V~ 120, 230
Frekvence Hz 50 / 60
Pœíkon W 350,                      700
Frézovací otáªky U/min. stupeň 1: 14500,  stupeň 2: 18000
Emisní úroveň hluku LpA (dB) 84
Úroveň hluku LWA (dB) 100
Vibrace ahw (m/s2) 1.6
Nastavení hloubky frézování mm 0 – 4, plynules
Hmotnost kg 6,4 bez sít’ového pœipojovacího kabelu
Rozm§ry mm 240 ! 205 ! 255
Znaªka konformity 2

Znaªka bezpeªnosti 3

Druh certifikace CCA
Tœída ochrany II 4

Technické zm§ny vyhrazeny
63



POZOR ! !t"te v#echny pokyny. Nedodr$ením ní$e uveden%ch pokyn& m&$e
dojít k zásahu elektrick%m proudem, po$áru a t"$k%m úraz&m. Ní$e pou$ívan%
pojem «elektrické ná'adí» se vtahuje na elektrické ná'adí napájené ze sít"
(p'ívodním kabelem) a na elektrické ná'adí napájené akumulátorem (bez
p'ívodního kabelu).

Pracovi!t"
Udr$ujte své pracovi#t" (isté a uklizené. Nepo'ádek a nedostate(né osv"tlení
pracovi#t" m&$e vést k úraz&m. 
Pœístroj musí b¥t provozován pod stál¥m dohledem.
Nikdy nepracujte s p'ístrojem v prost'edí s nebezpe(ím exploze, ve kterém
jsou p'ítomny ho'lavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické ná'adí vyvolává
jisk'ení, které m&$e zp&sobit vznícení prachu a v%par&.
P'i práci s elektrick%m ná'adím udr$ujte d"ti a ostatní osoby v dostate(né
vzdálenosti. Pokud se budete rozptylovat, m&$ete ztratit kontrolu nad p'ístrojem.  

Bezpe#nost elektrick$ch nástroj%
Pœi otevœení pœístroje hrozí nebezpeªí ¢vota, proto¢e dojde k odkrytí vodiv¥ch
souªástí a konektoræ. Pœed otevœením pœístroje je nutno vytáhnout pœívodní
ƒnæru ze sí†ové zásuvky.
Jmenovité nap§tí uvedené na pœístroji musí souhlasit se  sí†ov¥m nap§tím.
P'ívodní zástr(ka p'ístroje musí b%t pou$ita do správné sí)ové zásuvky. Na zástr(ce
nesmíte v $ádném p'ípad" provád"t jakékoliv úpravy. U p'ístroj& s ochrann%m
uzemn"ním nepou$ívejte $ádné adaptéry. Zástr(ky bez proveden%ch úprav a
vhodné zásuvky sni$ují riziko zásahu elektrick%m proudem.
Nepou$ívejte p'ívodní kabel v rozporu s jeho ur(ením, nap'. k p'ená#ení nebo
zav"#ení p'ístroje, nebo k vyta$ení zástr(ky p'ístroje ze zásuvky. Chra*te kabel
p'ed vysok%mi teplotami, olejem, ostr%mi hranami nebo pohybujícími se
sou(ástmi p'ístroje. Po#kozené nebo p'ekroucené kabely zvy#ují riziko úrazu
elektrick%m proudem.
P'i práci ve venkovních prostorách pou$ívejte pouze takové prodlu$ovací
kabely, které jsou ur(eny k venkovnímu pou$ití. Pou$ití prodlu$ovacího kabelu
ur(eného k venkovnímu pou$ití sni$uje riziko úrazu elektrick%m proudem.  
Pœi pou¢tí pœístroje na staveniƒtích je z dævodu ochrany pracovníkæ 
bezpodmíneªn§ nutné pou¢ívat proudov¥ chrániª FI.
Zabra*te t"lesnému kontaktu s uzemn"n%mi plochami, jako je potrubí, topení,
sporák nebo ledni(ka. Pokud je va#e t"lo uzemn"no, hrozí zv%#ené riziko
zásahu elektrick%m proudem.
Chra*te p'ístroj p'ed de#t"m a vlhkem. Pokud vnikne do elektrického p'ístroje
voda, zvy#uje se riziko zásahu elektrick%m proudem.

Bezpe#nost osob
Nebezpeªí zran§ní pœi styku s frézovacím kotouªem.
Nebe¢peªí úrazu od frézovaného materiálu. Frézu pou¢ívat pouze s odsávací
trubkou a textilním pytlem.
Bu+te opatrní, dávejte pozor na to, co d"láte, a p'i práci s elektrick%m ná'adím
pracujte s rozumem. P'ístroj nepou$ívejte, pokud jste nesoust'ed"ní, unavení nebo
pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo lék&. Jedin% okam$ik nepozornosti p'i
práci s p'ístrojem m&$e b%t p'í(inou velmi vá$ného úrazu.

Obecné bezpe#nostní pokyny

120
230

FI
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Pou!ívejte osobní ochranné pom"cky, v!dy pou!ívejte ochranné br#le. Pou!ití
osobních ochrann#ch pom"cek, jako je rou$ka proti prachu, protiskluzová
bezpe%nostní pracovní obuv, bezpe%nostní helma nebo chráni%e sluchu
podle druhu a pou!ití daného elektrického ná&adí, sni!uje riziko úrazu.
Zabra'te nezám(rnému spu$t(ní p&ístroje. Zkontrolujte, zda je p&epína% v poloze
«VYP» d&íve, ne! zapojíte zástr%ku do zásuvky. Pokud p&i p&ená$ení p&ístroje
polo!íte prst na spína% k zapnutí a vypnutí p&ístroje, nebo pokud p&ipojíte p&ístroj
k elektrické síti ji! zapnut#, m"!e dojít k úrazu. 
D&íve, ne! p&ístroj spustíte, odstra'te se&izovací pom"cky nebo utahovací klí%e.
Nástroj nebo klí% na rotující %ásti stroje m"!e zp"sobit úrazy.
Nep&ece'ujte se. Zajist(te si stabilní postoj a v!dy udr!ujte rovnováhu. P&ístroj
tak m"!ete lépe kontrolovat, p&edev$ím v neo%ekávan#ch situacích.
Pou!ívejte vhodn# od(v. Nepou!ívejte p&íli$ volné od(vy, nenoste $perky a ozdoby.
Udr!ujte vlasy, od(v a rukavice v bezpe%né vzdálenosti od pohybujících se
sou%ástí. Volné nep&iléhavé od(vy, $perky nebo dlouhé vlasy mohou b#t
zachyceny pohybliv#mi %ástmi stroje.
Pokud existuje mo!nost montá!e vysava%" a za&ízení k zachycení prachu,
zkontrolujte, zda jsou tyto p&ístroje p&ipojeny a zda jsou správn( pou!ity. Pou!ití
t(chto za&ízení sni!uje ohro!ení prachem. 

Pe!livá manipulace a pou"ití elektrického ná#adí 
P&ístroj nep&et(!ujte. Pro vykonávanou práci vyberte vhodné elektrické
ná&adí. Vhodné elektrické ná&adí vám umo!ní lep$í a bezpe%n(j$í práci a
zajistí po!adovan# v#kon.
Nepou!ívejte elektrické ná&adí s vadn#m spína%em. Elektrické ná&adí, které
nem"!ete zapnout nebo vypnout, je nebezpe%né a musíte je nechat opravit.
D&íve, ne! za%nete se&izovat p&ístroj, m(nit p&íslu$enství nebo p&ístroj ulo!íte,
odpojte zástr%ku ze zásuvky. Toto preventivní opat&ení zabra'uje neúmyslnému
spu$t(ní p&ístroje.
Skladujte nepou!ívané elektrické ná&adí mimo dosah d(tí. Nenechávejte
p&ístroj pou!ívat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo které si nep&e%etly
návod k obsluze. Elektrické ná&adí je v rukou nezku$en#ch osob nebezpe%né.
P&ístroj %ist(te pe%liv(. Zkontrolujte, zda pohyblivé %ásti p&ístroje &ádn( fungují a
nejsou zablokovány, zda nedo$lo k prasknutí, zlomení nebo jinému po$kození
sou%ástí, které má za následek omezení funkce p&ístroje. Po$kozené sou%ásti
nechejte p&ed dal$ím pou!itím p&ístroje opravit. Mnohé nehody vznikají z
d"vodu nesprávn( provedené údr!by elektrického ná&adí.
)ezné nástroje udr!ujte %isté a ostré. Pe%liv( udr!ované &ezné nástroje s
nabrou$en#mi &ezn#mi hranami nemají sklon k %astému vzp&í%ení a snadn(ji
se vedou.
Pou!ívejte elektrické ná&adí, p&íslu$enství, nástroje apod. v souladu s t(mito
pokyny a tak, jak je pro dan# typ p&ístroje p&edepsáno. P&itom vezm(te v úvahu
pracovní podmínky a vykonávanou %innost. Pou!ití elektrického ná&adí k
jinému ú%elu ne! tomu, ke kterému je ur%eno, m"!e mít za následek vznik
nebezpe%n#ch situací.

Obecné bezpe!nostní pokyny
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Sm§r frézování

Popis náœadí

1. Sít’ov¥ pœipojovací kabel
2. Provozní vypinaª
3. Bezpeªnostní pojistka
4. Pœepínaª otáªek
5. Dr¢adlo
6  Madlo
7. Stupnice pro nastavení 

hloubky
8. Nastavení hloubky œezu

9. Pœestavny vodící
váleªek

10. Zadní vodící váleªek
11. Pojezdov¥ váleªek
12. Distanªní pouzdro
13. Hœídel pojezdového

váleªku
14. Kryt skœín§
15. Pœipojovací závit

16. V¥fuková trubka
17. Pytel na prach
18. Nasávací otvor
19. Skœíň
20. ‡roub nastavení vedení

koleªka
21. Pojistn¥ ƒroub
22. Nastavovací ƒroub

• U nopkov¥ch podlahovin nastavte podle potœeby pojezdov¥ valeªek (11) pomocí
distanªních pouzder (12) na rozteª nopkæ.

• Namontujte v¥fuk (16) a pytel na prach (17).
• Nastavte hloubku drá¢ky.

– Pomocí rukojeti (5) stlaªte levou rukou pohonnou jednotku a¢ na doraz magnetu.
– Pravou rukou nastavte na otoªné rukojeti (8) po¢adovanou hloubku drá¢ky

viditelnou na stupnici; nejv¥ƒe na cca 3/4 síly podlahoviny.

•

• Vyrovnejte pœístroj pomocí nastavitelného vodícího váleªku (9) a ªerven¥ch
nastavovacích ƒipek (22) na ªáru frézování. Dbejte na sm§r frézování!

Pozor: Frézka mæ¢e vyªnívat!

Pœíprava k provozu
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• Leister GROOVER je vybaven tvrdokovovou frézou.
• Smí se pou¢ívat jen tvrdokovové frézovací kotouªe Leister.
• Pœi frézování s pytlem na prach se smí pou¢ívat jen d§rované frézovací kotouªe.

Jinak je pœíliƒ mal¥ tlak pœi odsávání.

• Pœipojit zaœízení k síti
• Nastavte pœepínaª otáªek (4) do polohy 1.
• Pevn§ uchopte frézu Groover za rukoje† (5) (levá ruka) a za madlo (6) (pravá ruka).
• Pomocí (ªerven¥ch) oznaªovacích ƒipek pœístroj vyrovnejte na ªáru frézování.

Nastaviteln¥ vodící váleªek (9) musí bé¢et po ªáœe frézováni a vleªen¥ vodící
váleªek (10) ve vyfrézované drá¢ce.

• Stiskn§te bezpeªnostní pojistku (3), zapn§te hlavní spínaª (2) a po dosa¢ení
nastaven¥ch otáªek podle potœeby pœepn§te na stupen̆ 2.

• Stlaªte frezovací jednotku a¢ na doraz magnetu (poloha frézování).
• Fréza Groover se nechá lehce a pœesn§ posouvat kupœedu podél spáry pomocí

nastavitelného vodiciho (9) a vleªeného váleªku (10).
• Na konci spáry op§t uvoln§te hlavní spínaª (2) a rukoje† (5).

Frézovací jednotka se odpru¢ením vrátí do v¥chozí polohy.

•

• V pœípad§ potœeby nastavte vodící váleªek (9) pomocí pojistného (21) a 
nastavovacího ƒroubu (20) (stœed frézování).

Pozor: Dob§h frézky není br¢d§n¥

•

• Sejm§te víko krytu (14).
• Nástrªkov¥m klíªem vymontujte frézku.
• Oªist§te náboj pœístroje a nasazenou frézku.
• Nasad†e a namontujte frézku. Zkontrolujte voln¥ b§h frézky!
• Namontujte víko krytu (14).

Pozor: Nejprve odpojte pœistroj od sít§!

Provoz

Pœisluƒenství

Vyobrazení
není v m§œitku

Obj.-
ªíslo

102.401
Fréza z tvrdokovu,
lichob§¢níkov¥ tvar.
Ø 110 ! 3.5 mm

102.402
Fréza z tvrdokovu,
kulat¥ tvar.
Ø 110 ! 4 mm

102.404
Fréza z tvrdokovu,
kulat¥ tvar.
Ø 110 ! 2.5 mm

Vyobrazení
není v m§œitku

Obj.-
ªíslo

102.403
Fréza z tvrdokovu,
kulat¥ tvar.
Ø 110 ! 2.8 mm

102.405
Fréza z tvrdokovu,
kulat¥ tvar.
Ø 110 ! 3.5 mm

102.406
Diamantová frézka 
Ø 110 ! 3.5 mm

V¥m§na frézky
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• Dle potœeby vytáhnout pœívodní kabel ze sít§, odejnout kryt (14) a vyªistit frézu,
kryt a textilní filtr. Poté znovu upevnit kryt frézy.

• V servisu nechat zkontrolovt po cca 1600 provozních hodinách stav uhlíkæ motoru.
• Opravy je nutno nechat provád§t v¥luªn§ v autorizovan¥ch servisních pracoviƒtích

Leister. Poskytují b§hem 24 hodin odborn¥ a spolehliv¥ opravárensk¥ servis s
originálními náhradními díly.

• Pro tento stroj existuje zásadní záruka jeden (1) rok od data prodeje (dokladem je
faktura nebo dodací list). Vzniklé vady budou odstran§ny náhradní dodávkou
nebo opravou.

• Dalƒí po¢adavky jsou, s v¥hradou zákonn¥ch ustanovení, vylouªeny.
• Poƒkození, je¢ souvisí s pœirozen¥m opotœebením, pœetí¢ením nebo nesprávn¥m

zacházením, jsou ze záruky vylouªeny.
• Íádn¥ nárok nemají stroje, je¢ byly kupujícím pœestav§ny nebo pozm§n§ny.

Záruka

Servis a Opravy

Údr¢ba

Leister Process Technologies, G alileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz potvrzuje,
¢e tento v¥robek v provedení daném námi do provozu splňuje po¢adavky následujících
sm§rnic EU.
Sm§rnice: 98/37, 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, 

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366,
EN 62233, EN 60745-1

Kaegiswil, 06.02.2009

Bruno von Wyl Christiane Leister
Technick! œeditel Majitel firmy

Elektronáœadí, pœísluƒenství a obaly by m§ly b¥t dodány k op§tovnému
zhodnocení nepoƒkozujícímu ¢ivotní prostœedí. Pouze pro zem! EU:
Nevyhazujte elektronáœadí do domovního odpadu! Podle evropské
sm§rnice 2002/96 o star¥ch elektrick¥ch a elektronick¥ch zaœízeních
a jejím prosazení v národních zákonech musí b¥t neupotœebitelné
elektronáœadí rozebrané shromá¢d§no a dodáno k op§tovnému
zhodnocení nepoƒkozujícímu ¢ivotní prostœedí.

Likvidace

Prohláƒení o shod§
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