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Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie 
a uchovajte ho pre ďalšie použitie.

Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu)SK

Leister GROOVER
frézka na drážky

• Frézovanie drážok zvarov podlahových krytín z:
dosiek, 
pásov,
nopkavých krytín

Použitie

Technické údaje

Napätie V~ 120, 230

Frekvencia Hz 50 / 60

Príkon W 350,                      700

Frézovacie otáčky U/min. stupeň 1: 14500,  stupeň 2: 18000

Emisná úroveň hluku LpA (dB) 89      (K = 3dB)

Úroveň hluku LWA (dB) 100    (K = 3dB)

Vibrácia ah (m/s2) < 2.5  (K = 1.5m/s2)

Nastavenie hĺbky frézovania mm 0 – 4, plynules

Hmotnosť kg 6,4 bez sieťového kábla

Rozmery mm 240 × 205 × 255

Značka konformity 2

Bezpečnostná značka 3

Druh certifikácie CCA

Trieda ochrany II 4

Technické zmeny sú vyhradené

Uvedená úroveň vibrácií bola zmenená skúšobnou metódou stanovenou normou a dá sa použiť k porovnaniu
elektrického náradia s iným elektrickým náradím. Dá sa využiť tiež k predbežnému odhadu kmitavého namá
hania

Doby, v ktorých je prístroj vypnutý alebo síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva, môžu podstatne znižovať kmi-
tavé namáhanie behom celej pracovnej doby.
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POZOR! Čítajte všetky pokyny. Nedodržaním dole uvedených pokynov môže dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, požiaru a ťažkým úrazom. Dole používaný pojem „elektrické náradie“ sa vzťahuje na elektrické
náradie napájané zo siete (prívodným káblom) a  na elektrické náradie akumulátorom (bez prívodného
káblu).

Pracovisko
Udržujte svoje pracovisko čisté a upratané. Neporiadok a nedostatočné osvetlenie môže viesť k úrazom.

Prístroj musí byť prevádzkovaný pod stálym dohľadom.
Nikdy nepracujte s prístrojom v prostredí s nebezpečenstvom explózie, v ktorom sú prítomné horľavé
kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vyvoláva iskrenie, ktoré môže spôsobiť vznietenie pra-
chu a výparov.

Bezpečnosť elektrických nástrojov
Pri otvorení nástroja hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, pretože dochádza k  odkrytiu vodivých
súčastí a konektorov. Pred otvorením prístroja je nutné vytiahnuť prívodnú šnúru zo sieťovej zásuvky.

Menovité napätie uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým napätím.

Prívodná zástrčka prístroja musí byť použitá do správnej zástrčky. Na zástrčke nesmiete v žiadnom prípade robiť
akékoľvek úpravy. U prístrojov s ochranným uzemnením nepoužívajte žiadne adaptéry. Zástrčky bez vykonaných
úprav a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte prívodný kábel v rozpore s jeho určením, napr. k prenášaniu alebo zaveseniu prístroja, alebo
k vytiahnutiu zástrčky prístroja zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami, olejom, ostrými hrana-
mi alebo pohybujúcimi sa súčasťami prístroja. Poškodené alebo prekrútené káble zvyšujú riziko úrazu elek-
trickým prúdom.

Pri práci vo vonkajších priestoroch používajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú určené k vonkaj-
šiemu použitiu. Použitie predlžovacieho káblu určeného k vonkajšiemu použitiu znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

Pri použití prístroja na staveniskách je z dôvodu ochrany pracovníkov bezpodmienečne nutné použí-
vať prúdový chránič FI.
Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako je potrubie, kúrenie, sporák alebo chladnička.
Pokiaľ je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

Chráňte prístroj pred dažďom a vlhkom. Pokiaľ vnikne do elektrického prístroja voda, zvyšuje sa riziko zása-
hu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb
Nebezpečenstvo zranenia pri styku s frézovacím kotúčom.

Nebezpečenstvo úrazu od frézovaného materiálu. Frézu používať iba s odsávacou trubkou a textilným
vrecom.

Buďte opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím pracujte s  rozumom. Prístroj
nepoužívajte, ak ste nesústredení, unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Jediný okam-
žik nepozornosti pri práci s prístrojom môže byť príčinou veľmi vážneho úrazu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

120
230

FI
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Používajte osobné ochranné pomôcky, vždy používajte ochranné okuliare. Použitie osobných ochranných
pomôcok, ako sú rúška proti prachu, protišmyková bezpečnostná pracovná obuv, bezpečnostná helma
alebo chrániče sluchu podľa druhu a použitia daného elektrického náradia, znižuje riziku úrazu.

Zabráňte nezámernému spusteniu prístroja. Skontrolujte, či je prepínač v  polohe VYP skôr, než zapojíte
zástrčku do zásuvky. Ak pri prenášaní prístroja položíte prst na spínač k zapnutiu a vypnutiu prístroja, alebo
ak pripojíte prístroj k elektrickej sieti už zapnutý, môže dôjsť k úrazu.

Skôr, než prístroj spustíte, odstráňte zoraďovacie pomôcky alebo sťahovacie kľúče . Nástroj alebo kľúč na
rotujúcej časti stroja môže spôsobiť úrazy.

Nepreceňujte sa. Zaistite si stabilný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Prístroj tak môžete lepšie kontrolo-
vať, predovšetkým v neočakávaných situáciách.

Používajte vhodný odev. Nepoužívajte príliš voľné odevy, nenoste šperky a ozdoby. Udržujte vlasy, odev a rukavi-
ce v bezpečnej vzdialenosti od pohybujúcich sa súčastí. Voľné nepriliehavé odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými časťami stroja.

Ak existuje možnosť montáže vysávačov a zariadení k zachyteniu prachu, skontrolujte, či sú tieto prístroje
pripojené a či sú správne použité. Použitie týchto zariadení znižuje ohrozenie prachom.

Dôkladná manipulácia a použitie elektrického náradia
Prístroj nepreťažujte. Pre vykonávanú prácu vyberte vhodné elektrické náradie. Vhodné elektrické
náradie vám umožní lepšiu a bezpečnejšiu prácu a zaistí požadovaný výnos.

Nepoužívajte elektrické náradie s vodným spínačom. Elektrické náradie , ktoré nemôžete zapnúť
alebo vypnúť, je nebezpečné a musíte ho nechať opraviť. Skôr, ako začnete zoraďovať prístroj,
meniť príslušenstvo alebo prístroj uložíte, odpojte zástrčku zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie
zabraňuje neúmyselnému spusteniu prístroja.

Skladujte nepoužívané elektrické náradie mimo dosahu detí. Nenechávajte prístroj používať osoby,
ktoré s ním nie sú zoznámené, alebo ktoré si neprečítali návod na použitie. Elektrické náradie je
v rukách neskúsených osôb nebezpečné.

Prístroj čistite dôkladne. Skontrolujte, či pohyblivé časti prístroja riadne fungujú a nie sú zabloko-
vané, či nedošlo k prasknutiu, zlomeniu alebo inému poškodeniu súčastí, ktoré má za následok
obmedzenie funkcií prístroja. Poškodené súčasti nechajte pred ďalším použitím prístroja opraviť.
Mnohé nehody vznikajú z dôvodu nesprávneho prevedenia údržby elektrického náradia.

Rezné nástroje udržujte čisté a ostré. Dôkladne udržované rezné nástroje s nabrúsenými reznými
hranami nemajú sklon k častému vzpriečeniu a ľahšie sa vedú.

Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v súlade s týmito pokynmi a tak, ako
je pre daný typ prístroja predpísané. Pritom vezmite v úvahu pracovné podmienky a vykonávanú
činnosť. Použitie elektrického náradia k inému účelu než tomu, ku ktorému je určené, môže mať
za následok vznik nebezpečných situácií.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
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Smer frézovanie

Popis náradia

1. Sieťový pripojovací kábel
2. Prevádzkový vypínač
3. Bezpečnostná poistka
4. Prepínač otáčok
5. Držiak
6. Madlo
7. Stupnica pre nastavenie 

hĺbky
8. Nastavenie hĺbky rezu

9. Prestavný vodiaci valček
10. Zadný vodiaci valček
11. Pojazdný valček
12. Distančné puzdro
13. Hriadeľ pojazdného valčeka 
14. Kryt skrine
15. Pripojovací závit
16. Výfuková trubica
17. Vrece na prach

18. Nasávací otvor
19. Skriňa
20. Skrutka nastavenia vedenia 

kolieska
21. Poistná skrutka
22. Nastavovacia šipka

• U nopkových podlahovín nastavte podľa potreby pojazdný valček (11) pomocou distančných puzdier (12) na roz-
teč nopkov.

• Namontujte výfukovú trubicu (16) a vrece na prach (17).
• Nastavte hĺbku drážky.

– Pomocou rukoväte (5) stlačte ľavou rukou pohonnú jednotku až na doraz magnetu.
– Pravou rukou nastavte na otočnej rukoväti (8) požadovanú hĺbku drážky viditeľnú na stupnici: najviac cca
na ¾ sily podlahoviny.

•

• Vyrovnajte prístroj pomocou nastaviteľného vodiaceho valčeka (9) a červených nastavovacích šipiek (22) na
čiaru frézovania. Dbajte na smer frézovania!

Pozor: Frézka môže vyčnievať!

Príprava prevádzky
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• Leister GROOVER je vybavený tvrdokovovou frézou.
• Môžu sa používať len tvrdokovové frézovacie kotúče Leister.
• Pri frézovaní s vrecom na prach sa smú používať len dierové frézovacie kotúče.

Inak je príliš malý tlak pri odsávaní.

• Pripojte zariadenie k sieti
• Nastavte prepínač otáčok (4) do polohy 1.
• Pevne uchopte frézu Groover za rukoväť (5) (ľavá ruka) a za madlo (6) (pravá ruka).
• Pomocou (červených) označovacích šípok prístroj vyrovnajte na čiaru frézovania. Nastaviteľný vodiaci valček (9)

musí bežať po čiare frézovania a vlečený vodiaci valček (10) vo vyfrézovanej drážke.
• Stlačte bezpečnostnú poistku (3), zapnite hlavný spínač (2) a po dosiahnutí nastavených otáčok podľa potre-

by prepnite na stupeň 2.
• Stlačte frézovaciu jednotku až na doraz magnetu ( poloha frézovania).
• Fréza Groover sa nechá ľahko a presne posúvať dopredu pozdĺž špáry pomocou nastaviteľného vodiaceho (9)

a vlečného valčeku (10).
• Na konci špáry opäť uvoľnite hlavný spínač (2) a rukoväť (5).

Frézovacia jednotka sa odpružením vráti do pôvodnej polohy

•

• V prípade potreby nastavte vodiaci valček (9) pomocí poistnej (21) a nastavovacej skrutky (20) (stred fré-
zovania).

Pozor: Dobeh frézky nie je brzdený

•

• Zložte vrch krytu (14).
• Nástrčkovým kľúčom odmontujte frézku.
• Očistite náboj prístroja a nasadenú frézku.
• Nasaďte a namontujte frézku. Skontrolujte voľný beh frézky!
• Namontujte vrch krytu (14).

Pozor: Najprv odpojte prístroj od siete!

Prevádzka

Príslušenstvo

(Vyobrazenie nie je
v mierke)

Obj. č. :

102.401
kotúč s hrotmi z tvrdokovu,
profil lichobežníkový
Ø 110 × 3.5 mm

102.402
kotúč s hrotmi z tvrdokovu,
profil guľatý
Ø 110 × 4 mm

102.404
kotúč s hrotmi z tvrdokovu,
profil guľatý
Ø 110 × 2.5 mm

(Vyobrazenie nie je
v mierke)

Obj. č. :

102.403
kotúč s hrotmi z tvrdokovu,
profil guľatý
Ø 110 × 2.8 mm

102.405
kotúč s hrotmi z tvrdokovu,
profil guľatý
Ø 110 × 3.5 mm

102.406
kotúč diamantový 
Ø 110 × 3.5 mm

Výmena frézky
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• Podľa potreby vytiahnuť prívodný kábel zo siete, odobrať kryt (14) a vyčistiť frézu, kryt a textilné vrecko.
Potom znovu upevniť kryt frézy.

• V servise nechať preskúmať po cca 1600 prevádzkových hodinách stav uhlíkov motora.

• Opravy smie prevádzať výhradne autorizované servisné strediská firmy Leister. Tieto servisné strediská
zabezpečujú odborný a spoľahlivý servis za použitia originálnych náhradných dielov podľa schém zapojeni
a zoznamu náhradných dielov. 

• Pre tento stroj existuje zásadná záruka jeden (1) rok od dátumu predaja (dokladom je faktúra alebo dodací list).
Vzniknuté chyby budú odstránené náhradnou dodávkou alebo opravou.

• Ďalšie požiadavky sú s výhradou zákonných ustanovení vylúčené.

• Škody, vychádzajúce z prirodzeného opotrebovania, nadmerného zaťažovania, či neodbornej manipulácie sú
zo záruky vylúčené.

• Nárok na záruku zaniká u prístrojov, ktoré boli zákazníkom prestavané alebo pozmenené.  

Záruka

Servis a Opravy

Údržba

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko potvrdzuje, že tento výrobok
v prevedení danom nami do prevádzky spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc EU.

Smernice: 2006/42, 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1

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

Kaegiswil, 16.02.2012

Bruno von Wyl, CTO Beat Mettler, COO

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoško-
dzujúcemu životné prostredie. Iba pre zeme EU: Nevyhadzujte elektronáradie do domového
odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96 o starých elektrických a elektronických zariade-
niach a  ich presadenie v národných zákonoch musí byť nespotrebované elektronáradie rozo-
brané a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúce životné prostredie.

Likvidácia

Prehlásenie o zhode



Vaše autorizované servisné stredisko:

WELDPLAST SK s.r.o.
Kamenná cesta 91
010 01 Žilina

Tel. predajňa: +421 415 166 068, +421 904 444 155
Tel. servis: +421 948 339 226
Email: info@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com
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