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UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek je těžký a jako preventivní opatření se doporučuje sestavit stroj ve dvou lidech. 

 
 
1. Vysvětlivky k symbolům 
 
SYMBOLY A JEJICH VÝZNAMY UVEDENÉ NÍŽE MOHOU BÝT POUŽITÉ VE VŠECH 
PŘÍRUČKÁCH. PROSÍM UJISTĚTE SE, ŽE PŘIJÍMÁTE PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ, POKUD JSOU 
VYŽADOVÁNA. 
 

 
 



 
 
 
 
 

3. Bezpečností pokyny pro brusky s broušením za mokra 
Bezpečná obsluha 
 
• Bruska musí být vždy rovně a stabilně ustavena. 
• Stroj by měl být umístěn na vhodném pracovním stole. V závislosti na způsobu ostření bude vyžadován přístup na 
obě strany brusky, takže není praktické upevnit stroj na pracovní desku bez takového přístupu. 
• Při umístění stroje na stůl se ujistěte, že mezi základnou stroje a povrchem stolu nejsou žádné předměty a že 
všechny čtyři patky stroje se dotýkají stolu. 

 

2. Seznamte se se strojem 
• Přestože bruska pracuje s poměrně nízkou rychlostí, stále existují rizika, která mohou vést      k nehodám. Většina nehod s tímto 
typem stroje zahrnuje zachycení prstů nebo rukou mezi odhaleným brusným kamenem nebo hnacím kotoučem a tělem stroje nebo 
uvolněným oděvem, který je zachycen na pohyblivých částech. Kromě toho hrozí nebezpečí poranění ostrými hranami nástroje. 
• Riziko rozbití je neodmyslitelné u každého brusného kotouče. Úroveň rizika je nižší při pomalých otáčkách brusky. S brusnými 
kotouči vždy manipulujte velmi opatrně. Jsou křehké a nejmenší náraz může způsobit trhliny uvnitř kamene. 
• Tento stroj je určen pro ostření a leštění nástrojů, nožů, dlát, atd. vyrobených z kovu. Neměl by být používán k žádnému jinému 
účelu. 
• Stroj a zejména brusný kámen je třeba chránit před mrazem. Pokud voda zadržená uvnitř kamene zmrzne, může způsobit 
prasknutí kamene. Pokud stroj nepoužíváte delší dobu, vypusťte vodní vanu, odstraňte brusný kotouč a uložte jej na suché místo 
při teplotách nad 5 ° C. 

 

3. Před zapnutím za řízení "ON" 
• Zvolte správný přípravek pro držení nástroje, který chcete brousit. Tento manuál obsahuje podrobné informace o všech 
přípravcích, které jsou k dispozici pro daný stroj, a o správném způsobu použití. 
• Ujistěte se, že je správně nastaven vhodný přípravek pro dosažení správného úhlu ostření a že je pevně zajištěn. 
• Zkontrolujte, zda je v žlabu dostatek vody, aby se při broušení udržoval brusný kotouč vlhký. Je-li kámen suchý, během prvních 
několika minut běhu nasákne přibližně 0,5 litru vody. 
• Zkontrolujte stav kamene. V případě poškození nebo prasknutí okamžitě vyměňte kámen. 
• Otočte kamenem ručně, abyste se ujistili, že se může volně pohybovat bez odporu vůči ostatním součástem. 
• Zkontrolujte, zda je ovládání otáček nastaveno tak, aby odpovídalo průměru brusného kamene namontovaného na stroji. 

 

 

4. Při broušení / lešt ění: 

• Při prvním zapnutí přístroje "ON" nechte běžet po dobu až jedné minuty před samotným broušením. 
• Pravidelně kontrolujte hladinu vody a podle potřeby ji doplňte. Může to trvat několik minut, než je ostřící kamen zcela nasycený a hladina vody 
zůstane konstantní. 
• Některé způsoby broušení mohou vyžadovat využití boční strany kamene. Pro broušení je bezpečné použít stranu kamenu za předpokladu, 
využití "bočního nástavce". 
• Při leštění vždy odstraňte vyměnitelný kotouč od okraje nástroje. Nikdy se nepokoušejte sklopit k okraji, když se nástroj zachytí do hnacího 
kotouče a může být vymrštěn od stroje čímž může dojít k poškození hnacího kotouče. 

 

5. Údržba 
• Pravidelně kontrolujte stav povrchu kamene. Složení kamenů je poměrně měkké a drážky se mohou do struktury kamenů snadno 
natahovat. Pečujte o kámen pravidelně, jak je popsáno v příručce. Nepokoušejte se na leštící kotouč aplikovat jiný, neschválený 
materiál. 
• Pokud je ocel dlouhodobě vystavena působení vody, vznikne rez. Pokud se na některých z exponovaných součástí stroje projeví 
rez, je třeba je vyčistit a namazat, aby nedošlo k dalšímu poškození.  
• Prach z brusných kotoučů může být dráždivý a ohrožuje vaše zdraví. Jelikož brusný kámen běží s pomalou rychlostí a ve vodě, je 
minimální nebezpečí expozice prachu do vzduchu. Avšak odpadní prach se bude shromažďovat ve vodním žlabu a hrozí 
nebezpečí expozice, jakmile koryto vyschne. Vždy používejte stroj v dobře větraném prostoru a při čištění stroje používejte další 
dýchací, ochranné prostředky. Když je stroj suchý, vyčistěte jej pomocí vysavače, abyste odstranili odpadní materiál. 

 
Tento stroj spadá do oblasti působnosti zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1974 a předpisu o poskytování a 
používání pracovního zařízení z roku 1998. Doporučujeme, abyste si prostudovali a dodržovali tyto předpisy. 
Další pokyny naleznete v příručce "Bezpečnost při používání brusných kotoučů - publikace HSG17", kterou vydal Health & Safety 
Executive a jsou k dispozici na internetových stránkách www.hse.gov.uk. 
 
 
 



 

5. Specifikace 
 
Motor: 230V / 50Hz / 160W 
Zatížení: 0.7 A 
Rychlost bez zatížení: 90 - 150 min¯  
Průměr kotouče: 250 x 50mm 
Průměr koženého kotouče: 230 x 30 mm 
Vnitřní průměr kotouče: 12mm 
Hladina akustického výkonu LWA: 74 dB (A) 
Hladina akustického tlaku LPA: 68,7 dB (A) 
Rozměry balení: 495 x 385 x 420 mm 
Hmotnost:        14.2 kg 
 
 
 
 

6. Rozbalení a kontrola obsahu 
 
 
1. Stroj je určen k provozu v uzavřených prostorách a musí být umístěn na pevném a vyrovnaném povrchu. 
2. Stroj může být v případě potřeby přišroubován. 
3. Z důvodů balení není stroj zcela sestaven. 
 
Obsah balení 

 
1. Leštící kožený kotouč 230mm  
2. Pomalá rychlost brusného kamene 
3. Brusný kotouč 250mm , zrnitost 250 
4. Nádrž na vodu 
5. Podpěrné rameno 
6 Držák pro rovnou hranu 
7. Brusný kámen 
8. Brusná pasta 
9. Ukazatel nastavení úhlu 
10. Lupa 
 
Uživatelská příručka ( není zobrazena ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Seznámení se strojem 
Položka Popis Množství 
A  Leštící kožený kotouč 1 
B  Rukojeť 1 
C  Brusný kotouč 1 
D  Natavení otáček 1 
E  Zásuvka pro nástroje 1 
F  Nádrž na vodu 1 
G  Podpěrné rameno 1 
H  Nastavení rychlosti 1 
I  Vypínač ON/OFF 1 
J  Gumové nohy 1 
 
Položka Popis Množství 
K  Vřeteno 1 
L  Podložka 1 
M  Matice 1 
N  Upínací matice 1 
O  Třetí hnací kolo 1 
P  Držák pro rovnou hranu 1 
Q  Brusný kámen 1 
R  Leštící kožený kotouč 1 
S  Nastavení úhlu 1 
T           Lupa          1 

 

 



 

8. Montáž brusky 
 
 

• Pokud během rozbalení zjistíte poškození při přepravě, okamžitě sdělte dodavateli. 
• Obal odstraňte ekologicky. 
• Všechny povrchy chráněné proti korozi vyčistěte mírným rozpouštědlem. 

Odstraňte přepravní šroub 
 
Ve vnitřku balení stroje se nachází pěnový blok, který se používá při přepravě, aby se hřídel motoru udržela na hnacím kole. 
Vyjměte zásuvku pro ukládání (E), otočte stroj na boční stranu a vyjměte vnitřní pěnový blok 
před provozem. 
 
 
 

 
 

Poznámka: Pro ochranu hnacího kola při přepravě je na hřídeli motoru namontována plastová objímka. Toto pouzdro musí být 
odstraněno před pokusem o použití stroje. Je nutné odšroubovat knoflík pro nastavení točivého momentu, aby se uvolnil tlak 
hřídele motoru proti hnacímu kolu. Potom se odstraní leštící kolo, aby jste dostal k hřídeli motoru. Viz obr.. 

 
Montáž brusného kotouče 
 
1. Namontujte brusný kotou č (C) na hřídel (K). 

2. Umístěte podložku (L) na každou stranu kotou če ( ost řícího kamene ) a utáhn ěte pojistnou matici (M). 

 

 

 
Poznámka: Pojistná matice (M) má levý závit, to znamená, že se otáčí ve směru hodinových ručiček, aby se uvolnila, otáčte 
proti směru hodinových ručiček. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Aby stroj pracoval správně a přesně, je důležité, aby brousicí kámen fungoval co nejlépe. Celkové maximální tolerance pro 
opotřebení kamene jsou popsány níže: 

Radiálně  (nahoře a dole ): 0.35 mm 

Axiálně  (ze strany na stranu): 0.8 mm 

 

Během broušení je kámen namontován na stroji, aby bylo zajištěno jeho správné fungování, dle předchozích tolerancí. Chcete-li  
zajistit dobrou úroveň přesnosti při použití, postupujte podle pokynů pro pečlivou montáž a péči o brusný kámen. 

Při první montáži brusných kamenů je důležité zajistit, aby byly správně usazeny,  a aby bylo zajištěno jejich správné fungování. 

 

Dbejte na to, aby nedošlo k přílišnému utažení pojistné matice, protože by mohlo dojít k poškození kamene a mohlo by dojít k 
nadměrnému opotřebení. Blokovací matice používá levý závit, takže nemusí být příliš těsná, protože závit je v opačném směru 
otáčení kamene. Pojistnou matici zajistěte ručně a potom pomocí 17 mm klíče, použijte 1/8 otáčky pro zajištění kamene. 

 

Jakmile je kámen bezpečně upnutý, otočte jej ručně a zkontrolujte ho. Pokud se zdá, že jde těžko, znovu uvolněte kámen 
uvolněním pojistné matice a otáčením kamenu na hřídeli po otočení, pak opět utáhněte pojistnou matici. Opakujte tento proces, 
dokud nebudete přesvědčeni, že kámen sedí v poloze, která zajistí nejmenší opotřebení. 

 

Ostřící kámen musí být před prvním použitím opracován pomocí WG250 / K Diamond Trueing Tool ( přípravek pro zarovnání 
brousícího kotouče )  a následně obroben na požadovanou povrchovou úpravu pomocí WG250 / R Brusný kámen. 

Podrobné informace o tom, jak používat každé z těchto příslušenství, naleznete v příslušných částech tohoto návodu. 

 

 
Během používání se všechny brousící kameny opotřebí. Ostření některých nástrojů, jako jsou řezbářské nástroje a struhy, způsobí, 
že na povrchu kamene se objeví duté díry, trhliny nebo drážky velmi rychle. Je důležité, aby byl povrch pravidelně kontrolován, aby 
byla zachována přesnost a prodloužena životnost kamene. Použijte "jednoduchý " návod: Před každým použitím důkladně 
odstraňte z povrchu kamene i malé množství odpadu. Opravy hlubokých drážek a nerovností brousícího kamene budou trvat déle a 
nevyhnutelně znamenají, že se odstraní více odpadu a tím se zkrátí i životnost brousícího kamene. 
 
Montáž leštícího kotouče 
 

1. Nasaďte kotouč (A) na třecí hnací kolo (O). 

2. Zajistěte maticí (N) 

 

Vnitřní plocha hnacího kola obsahuje tři kolíky, které se nacházejí v odpovídajících otvorech (v pohledu na hnací kolo ). Aby bylo 
zajištěno co nejpřesnější leštění, doporučujeme znovu umístit kolo na jednom ze tří možných míst. Chcete-li to provést, uvolněte 
pojistný knoflík (N) a vyjměte leštící kolo. Otočte kolo o 120 ° a znovu ho vložte do další sady otvorů. Zamkněte kolečko na místě 
pomocí knoflíku (N). Pokud je to nutné, postup opakujte a vyberte místo s nejmenším opotřebením. 
 

 
 

Poznámka: 

Před prvním použitím koženého kola (A) použijte minerální olej (k dispozici jako součást soupravy pro údržbu WG250 / X) a 
leštící směs (R). 

 
 



 
Montáž profilovaného koženého kola 
 

WG250 / N  Profilované kožené kolo kolečko je volitelným příslušenstvím. 
1. Nainstalujte kolečko WG250 / N na hřídel vedle kotouče  (A). 
2. Na hřídel umístěte podložku a utáhněte zajišťovací knoflík (N). 

 
 
Montáž nádrže na vodu 
 
1. Namontujte nádrž na vodu (F) na boční straně stroje. 
2. Naplňte vodní nádrž vodou  až do úrovně hladiny označené "MAX". 
 

 
Poznámka: 

Kámen bude během prvních 15 minut nasávat hodně vody (přibližně 0,5 litru). Jak se kámen opotřebovává na menší průměr, 
musí být vybrána druhá (horní) montážní poloha pro nádrž na vodu. 

 
Montáž podpěry 
 
1. Nainstalujte podpěrné rameno (G) ke stroji. 
2. V závislosti na ostření může být opěrné rameno instalováno ve svislé nebo vodorovné poloze, která umožňuje broušení směrem 
k hraně nebo od ní. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9. Nastavení a seřízení 
 
• Stroj můžete spustit a zastavit pomocí tlačítko ON / OFF (I). 

• Stroj má proměnlivou rychlost 90-150 min., yby se přizpůsobil různým aplikacím ostření a leštěníí. 

• Pomocí otočného knoflíku (H) lze nastavit nejvhodnější rychlost. 

• Protože se průměr ostřícího kamene během používání snižuje, variabilní otáčky umožňují uživateli kompenzovat a zvolit optimální 
rychlost pro ostření. 

 

 
Provoz stroje 
 
 
• Vždy noste vhodné oblečení a osobní ochranné pomůcky. 
• Používejte vždy ochranné brýle. 
• Nikdy neumisťujte ruku v blízkosti obráběcího prostoru, brusného kamene a leštícího kolečka, když je stroj v provozu. 
• Při suchém broušení se mohou vyskytovat létající jiskry. Mohou způsobit zranění a vznítit hořlavé materiály. 
• Okamžitě odstraňte vadné brusné kotouče. 
• Nástroje jsou ostré a mohou vést k vážným zraněním, vždy s nimi zacházet opatrně. 
• Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zajistěte, aby byl spínač (I) v poloze OFF (vypnuto). 
 
 
Poznámka:   
Všechny operace popsané v této příručce, musí být provedeny a dostatečným množstvím vody ve žlabu, aby bylo zajištěno, že 
kámen během používání zůstane vlhký. 
Tím je zajištěno, že nedojde k poškození ostřícího kamene a dochází k ostření nástrojů. 
 
 
V případě zablokování nebo při zastavení stroje 
 
Pokud se do zařízení dostane cizí těleso, okamžitě vypněte zařízení stisknutím červeného tlačítka na spínači označeném "O". 

Vyhledejte a napravte zdroj zablokování. Pokud obrobek uvízl mezi ostřím a přípravkem, může dojít k poškození povrchu kamene. 
Může se stát, že se kámen poškodí, popsáno v kapiitolách 9 a 10.5 tohoto návodu. Vše pečlivě zkontrolujte, před dalším použitím. 

Před pokusem o opětovné spuštění stroje se ujistěte, že ostří může být ručně otočeno. Znovu spusťte stroj stisknutím zeleného 
tlačítka na spínaču označeném "I". 

 

V případě výpadku proudu 
 
V případě výpadku proudu nejprve vypněte stroj stisknutím červeného tlačítka označeného "O" na spínači. 
Vyhledejte a opravte příčinu. Pokud se porucha nachází v napájecím obvodu dílenské dílny, může se před pokusem o obnovení 
napájecího zdroje vyskytnout (přetížení okruhů atd.),  Tyto problémy vždy řeště kvalifikovaným elektrikářem. 
Po obnovení napájení přístroj znovu spusťte stisknutím tlačítka "I" na spínači. 
 
 
 
 
 
 



 
Použití přípravku True Diamond ( pro zarovnání brousícího kotouče ) 
 

Pro udržení povrchu ost řícího kamene se používá WG250 / K Diamond Trueing T ool. Krom ě toho zajiš ťuje, že povrch 
zůstane v ose k h řídeli, ke které je namontován, a je rovnob ěžně s nosným ramenem. tím se vyhnete možnému vychílení  a 
ohnutí h řídele, na které jsou kotou če nasazeny. 

 

Přípravek pro zarovnání kotou če "DIAMOND TRUEING TOOL" obsahuje: 

A. Držák 

B. Diamantovou špi čku 

C. Vodítko 

D. Upínací šroub 

 

 

1. Namontujte podpěrné rameno do horní polohy. 

2. Posuňte jeden konec vodicí lišty na podpěrné rameno, následovaný pravým nástrojem a zajistěte, aby byl pravý nástroj umístěn 
pod vodicí lištou. 

3. Posuňte zbývající konec vodicí lišty na podpěrné rameno, ale neupínejte pomocí zajišťovacích knoflíků, jelikož je před použitím 
nutné nastavení. 

4. Zvedněte zadní konec pravého nástroje tak, aby se dotýkal spodní strany vodicí lišty a diamantový hrot se dotýkal povrchu ostří, 
viz obrázek 1. Upevněte vodicí lištu utažením dvou pojistných knoflíků. 

 

5. Upravte hloubku řezu pomocí mikroseřizovače na podpěrném rameni, aby došlo ke snížení skutečného nástroje směrem k ostří. 
Jedna čtvrtina otáčky zvyšuje nebo snižuje podpěrné rameno o přibližně 0,4 mm. Viz obrázek 2. 

 

6. Zapněte stroj tak, aby se kámen otáčela směrem k pravému nástroji. 

7. Zvedněte zadní konec pravého nástroje tak, aby se dotýkal spodní strany vodicí lišty a posunujte pravý nástroj ze strany na 
stranu přes kámen (vodicí lišta zůstává pevně zajištěna pomocí zajišťovacích knoflíků). Viz obrázek 3. Pracujte přes šířku kamene 
přibližně 45 sekund, abyste zakryli celou šířku kamene. Pokračujte tímto způsobem, dokud nebude z kamene odstraněn další 
materiál. 

 

8. Pokud je povrch kamene bez jakýchkoliv drážek nebo dutin, proces je dokončen. Pokud kamen potřebuje další opracování, 
nastavte znovu výšku řezu pomocí mikrořizovače a opakujte proces. 

 
9. Hotový povrch ostří může být drsný. Před použitím bude vyžadovat zarovnání s kamenným brouskem WG250 / R. 
 
 
 

                    
 



 
 
 
 
 
 
Špička diamantu se bude používat i dále. Chcete-li zabránit vytváření ploché plochy na špičce diamantu, pravidelně ho otáčejte 
pomocí imbusového klíče. 
 

 
Mikro nastavení 
 
Zarovnání ostřícího kamene 
 

WG250 / R Brousek se používá k zarovnání kamenů tak, aby vyhovovaly různým účelům a údržbě ostřícího povrchu. 

 

 

Hrubá strana kamene změní povrch ostří pro normální nebo rychlé broušení. Může se také použít k obnově povrchu kamene, 
jakmile se sklopí. Glazura se objevuje přirozeně při broušení ocelových nástrojů a výrazné snížení výkon kamene. Použitím hrubé 
strany kamene.í kámen vyčistíte a obnovíte k novému ostření. 

 

Hladká strana kamene změní povrch ostří na jemné ostření. 

 

Kombinace obou typů broušení je vhodná pro většinu aplikací. Normální nebo rychlé broušení je ideální při vytváření profilu ostří a 
zkracuje dobu obrábění. Jemné broušení pak může být použito pro konečné ostření hrany před leštěním. 

 

Návod k použití: 

1. Zapněte stroj 

2. Na povrch ostří (Q) položte brousekí. Vzhledem k tomu, že je potřebný poměrně vysoký tlak k tomu, aby brousek účinně 
pracoval, doporučuje se, aby byl aplikován na ostřící kámen v horní části jeho pohybu a aby se ostří kamenů otáčelo směrem ke 
kamenu. 

3. Tlačte přibližně 30 sekund při pohybu ze strany na stranu přes ostří. 

 
Životnost brousku zcela závisí na stavu kamene. Nikdy nepoužívejte brousící kámen na ostří, který má 
nerovný nebo opotřebovaný povrch. V tomto případě vždy nejprve zarovnejte brusný kotouč s 
diamantovým pravítkem (WG250 / K). Když se povrch kamene stává nerovnoměrným, je na konci své 
životnosti a měl by být nahrazen. 
 



 
 
Broušení nástrojů 
 
• Nástroj na ostření musí být držen ve vhodném držáku a musí být veden pevně, aby se během ostření nehýbal. 
• Nikdy neprovádějte žádné ruční práce, pokud je to možné, vždy použijte vhodný přípravek. Není-li k dispozici žádná pomůcka, 
která by vyhovovala konkrétní aplikaci, použijte nástroj pro opření nástroje (WG250 / I) nebo použijte podpěrné rameno jako 
vodítka. 
• Ve většině případů dosáhnete nejlepšího výsledku, pokud budete brousit na okraj nástroje (viz obrázek). 
• Mokrý kámen může být otočen, aby se dostal do pohodlné pracovní polohy. 
• Přesunujte nástroj vlevo / vpravo, abyste rovnoměrně opotřebovávali kámen. 
• Úzké nebo malé břity vyžadují pouze malý tlak. 
 

 

 
Leštící kotouč 

 

 
• Aplikujte leštící směs  (R) na kolo (A). 
• Pro rychlé odstranění otřepů střídavě zaostřete na obou stranách břitu. 
• Vždy vyčistěte od okraje nástroje. 
• Mokrý kámen může být otočen, aby se dostal do pohodlné pracovní polohy. 
 
Pozor: Nikdy se nepokoušejte leštin na okraji nástroje, protože nástroj bude vyhozen a poškodí hnací kolo. 
 
Upozornění: Proveďte veškeré úpravy nebo údržbu jen v případě, pokud je zařízení odpojeno od zdroje 
napájení. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nastavení ostří 
 
1. Použijte úhelník (T) pro nastavení nástrojů. 
2. Upevněte nástroj v příslušném přípravku. 
3. Nastavte podpěrné rameno (G) a změňte polohu upnutí nástroje, abyste dosáhli správného úhlu broušení. 
4. Pro kontrolu úhlu vzhledem ke stínícímu kamenu použijte měřicí úhel (S). 
 

                        
Poznámka: Průměr kamenů je třeba nastavit na stupnici (X), aby bylo dosaženo správného úhlu. 
 
Nastavení kroutícího momentu 
 
 
• Během těžkého obrábění může třecí pohon proklouznout. 
• Proto bylo na stroji instalováno nastavení krouticího momentu. 
• Otočte knoflíkem pro nastavení točivého momentu (D) ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili tlak na třecí pohon. 
• Pokud není požadován žádný dodatečný točivý moment nebo pokud stroj nepoužíváte, uvolněte tlak, aby nedošlo k trvalé 
deformaci třecí gumy (O). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. Volitelné přípravky pro brusku WG250  
 
WG 250/A   Vodící prvek 
WG250/B  Krátký vodící prvek 
WG250/C  Držák pro rovnou hranu 

WG250/D   Rovinný držák 
WG250/E  Držák pro nůžky 
WG250/F  Držák pro boční broušení 
WG 250/G  Krátký držák nožů 
WG 250/H   Dlouhý držák nožů 
WG250/I   Opěrka nástroje 
WG250/J   Úhlový držák 
WG250/O  Prodlužovací podpěra 
 

 

 

 
Pro další informace o nákupu se prosím obra ťte na místního prodejce nebo navštivte webovou strá nku 
www.recordpower.cz  

 
Upozorn ění: Před použitím jakékoli brusky nebo p řípravku na mokré broušení si prosím p řečtěte v této p říručce 
pokyny týkající se zdraví a bezpe čnosti a bezpe čnosti pro ost řičky na mokré kameny. 

 
 
 
 
 
 



 
 

10.1. WG250/G Krátký držák nožů 
 
Použijte k ostření: 
• Nože do délky 10 cm ( 4 ") 
• Kapesní nože 
• Malé nože na nože 
 
Seznámení s krátkým držákem nožů 

 

 

Nastavitelná svorka umožňuje držáku držet nože 

jakékoliv tloušťky. 

 

 

 
A. Nastavitelná svorka 
B. Nastavitelný doraz 
C. Šroubem nastavte svorku na tloušťku čepele 
D. Knoflík zablokujte nůž na místě 
E. Ovládací knoflík pro jemné nastavení 
 
Použití krátkého držáku 

  

 
 
1. Povolte velký knoflík (D) ve středu svorky. 
2. Nůž umístěte do svorky. 
3. Pomocí šroubu (C) nastavte svorku na tloušťku nože. 
4. Utáhněte velký knoflík (D) ve středu svěrky, abyste zajistili nůž na místě. 
5. Správná pozice nože při držení ve svorce bude 
udržujte zkosení a úhel hrany konzistentní podél délky čepele. 
6. Opravte nastavitelnou zarážku (B) vašeho přípravku na ostří 
Podpěrné rameno. 
7. Úhel okraje lze nastavit otočením šroubu (E) na straně nastavitelného dorazu (B). 
8. Ucelený úhel 25-30 ° poskytuje rovnoměrné broušení přes čepel. 
9. Zajistěte pomalé přesné pohyby přes brousicí kámen. 
10. Otočte držák držením nože a opakujte proces. 
 
 
 



 
 

10.2. WG 250/H  Dlouhý držák nož ů 
Použijte k ostření: 
• Nože s ostřím přesahující 10 cm ( 4 " ) 
• Velké nože 
• Velké příbory 
• Kreslící nože 
 
 
 

Seznámení s krátkým držákem nožů 

 

 

 
Nastavitelná svorka umožňuje držáku držet nože jakékoliv tloušťky. 

 

 
 
Držák dlouhého nože je širší než knoflík krátkého nože, takže nabízí větší podporu. Montáž a obsluha jsou shodné s montážním 
knoflíkem s krátkým nožem. 
 
 
A. Nastavitelná svorka 
B. Nastavitelný doraz 
C. Šroubem nastavte svorku na tloušťku čepele 
D. Knoflík k blokaci nože na místě 
E. Ovládací knoflík pro jemné nastavení 
 
Použití dlouhého držáku 
 
1. Povolte velký knoflík (D) ve středu svorky. 
2. Nůž umístěte do svorky. 
3. Pomocí šroubu (C) nastavte svorku na tloušťku nože. 
4. Utáhněte velký knoflík (D) ve středu svěrky, abyste zajistili nůž na místě. 
5. Správná poloha nože při držení ve svorce udržuje zkosení a úhel okraje je konzistentní podél délky kotouče. 
6. Zastavte nastavitelnou zarážku (B) vašeho přípravku na podpěrném rameni ostřikovače. 
7. Úhel okraje lze nastavit otočením šroubu (E) na straně nastavitelného dorazu (B). 
8. Úhel 25-30 ° poskytuje rovnoměrné broušení přes čepel. 
9. Zajistěte pomalé přesné pohyby přes brousicí kámen. 
10. Otočte držák držením nože a opakujte proces. 
 

                                     
 
 
 
 



 
10.3 WG 250/A  Vodící prvek 
 
 
Použijte k ostření: 
• Nože na misky 
• Dláta 
• V-nástroje 
 
Seznámení se s přípravkem 
 
 
 
 
Dláta se připevňují k podpěrnému rameni vaší brusky 

 

A. Šroub 
B. Držák nástroje 
C. Hřídel 
D. Držák podpěry 
E. Kloub 
 
 
Použití  
1. Namontujte nástroj do držáku nástrojů tak, aby požadovaná délka čepele vyčnívala tak, aby byla dostatečná vůle mezi 
přípravkem a kamenem při používání. Výčnělek se liší v závislosti na zaostřovaném nástroji a dostatečné pravidlo je nejméně 50 
mm (2 ") . To je dostatečné pro mnoho nástrojů. 
2. Nastavte úhel hřídele (C) vzhledem k držáku nástrojů (B) pomocí šroubu s vnitřním šestihranem, který se nachází uvnitř kloubu 
(E). U kratších bočních zkosení, jako jsou ty, které se nacházejí na dlátech, zajistěte hřídel v nejvyšší poloze a pro delší zkosení, 
jako na vřetenu, zajistěte hřídel do dolní polohy. Viz obr. 2. 
 
Mějte prosím na pam ěti, že to musí být provedeno p řed nastavením polohy nástroje na správný úhel, prot ože jakákoli 
úprava h řídele poté zm ění úhel ost ření. 
3. Zajistěte držák podpěrného ramene (D) na podpěrném rameni ve svislé poloze a s jeho středovým vyrovnáním na řezný povrch 
ostřicího kotouče. Viz obr. 3. 
4. S nástrojem zajištěným v držáku nástroje (B) umístěte hřídel (E) do výklenku držáku podpěrného ramene. Nosné rameno musí 
být potom přemístěno do polohy, která dovoluje, aby nástroj byl aplikován na ostří do správném úhlu, což znamená, že  velká část 
okraje nástroje by měla přijít do kontaktu s kameny, jak jen to možné. Viz obrázek 4. 
5. Chcete-li ostřit nástroj, umístěte hřídel (E) do výřezu držáku podpěrného ramene a opatrně aplikujte nástroj na kolo, viz obr. 5, 
zajistěte udržování kontaktu při otáčení hřídele, aby se zaostřila celá hrana . Viz obrázek 6. 
 
 

 
 
 



 
10.4. WG250/B Krátký vodící prvek 
 
Použijte k ostření: 
• Malé řezbářské nástroje 
• Malé drážky 
• V-nástroje 
 
Seznámení se s přípravkem 
Krátký vodící prvek na opěrném rameni vašeho ostřikovače na mokré kameni. 

 
A. šroub 
B. Držák 
 

 
 
 
Použití 
 

1. Zasuňte nástroj do držáku nástroje (B) a zajistěte ho pomocí šroubu s kolečkem (A). 
2. Umístění opěrného ramena může být nastaveno tak, aby se změnil úhel broušení. 
3. Uchopte opěrku na opěrné rameno v dolní poloze. 
4. U většiny nástrojů pro řezání a jiných nástrojů s tenkým okrajem je vhodné, aby se brousil od okraje nástroje pro větší ovládání. 
5. Pomocí ostřícího kamene v pohybu pohybujte nástrojem pomalu ze strany na stranu. 
6. Chcete-li vyleštit , můžete použít kožený kotouč, viz strana 11. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

10.5. WG250/E Držák na nůžky 
 
K ostření: 
. Klasických nůžek 
. Zahradních nůžek 
 
 
Seznámení s přípravkem na nůžky 

 
Nůžky se připevňují k podpěrnému rameni vaší brusky na mokré kameny. 
A. Šroub 
B. Držák nožů 
C. Svorka 
D. Nosná deska 
 

 
Použití 
 

1. Nainstalujte opěrné rameno v horní poloze. 
2. Nasaďte podpěrnou desku (D) na podpěrné rameno. 
3. Otevřete nožky a svorku (C) v držáku (B), přičemž ostří směřuje ven. 
4. Pomocí brouscícího kamene v pohybu posuňte nůžky upnuté v držáku přes podpěrnou desku (D). 
5. Otočte nůžky v držáku (B) a opakujte. 
 

 

 
 
Poznámka: 
Používejte pouze správnou svorku. Pro velké nůžky a zahradní nůžky používejte obě svorky. 
 

 
 
 



 
 
 
10.6. WG250/D  Rovinný držák 
 
K ostření: 
• Nástroje s šířkou do cca 7,5 cm ( 3” ) 
 
 
Seznámení s přípravkem 
 
Rovinný výložník se posouvá na podpěrném rameni. 

A. Uzavírací matice 
B. Pravítko 
C. Ovládací knoflík 
D. Podložky 
 

 
Použití 
 

1. Namontujte podpěrné rameno do horní polohy. 

2. Vyrovnejte ve středu vašeho přípravku. Použijte pravítko pro získání roviny. Uzamkněte nože pomocí pojistných knoflíků. 

3. Na každém konci přípravku jsou dvě kolečka. Tyto podložky se používají k působení tlaku na čepel. Množství tlaku lze měnit 
nastavením pojistných matic na zadní straně výkyvných podložek. 

4. Při broušení můžete tlačit zleva doprava ve směru, kterým přesunete držák pod nosné rameno. 

5. Chcete-li vyleštit, použitjte kožený kotouč 

 

 

 
 

 

Poznámka: 

Rovinná čepel je naostřena do konvexního tvaru, který umožňuje provádět řez bez zanechání okrajových značek nebo čár.  

 

 
 



 

 
10.7. WG250/J  Úhlový držák 
 
Použití: 

• Nože na koberce 
• Sekery 

 
 
Seznámení 
 
Úhlový přípravek  se pohybuje na rameni Vaší brusky.   
 
 
 
 
 
 
Použití úhlového přípravku 
 
1. Namontujte podpěrné rameno do horní polohy. 
2. Posuňte svěrku na nosné rameno. 
3. Nasaďte hlavu do přípravku a pohybujte sekerou pomalu tam a zpět přes ostřící kámen, když je v pohybu. 
4. Posuňte sekeru v přípravku a opakujte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10.8. WG250/C Držák pro rovnou hranu 

 
Použijte k ostření: 
• Špachtlí 
• Sekáčů se zkosenými okraji 
 
Seznámení 
Přípravek se posouvá na podpěrném rameni. 

Držák zarovná nástroj automaticky na jeho horní a rovnou stranu. 

 
A. Svorka 
B- Upínací šroub 
 

 
 
Použití 
 
1. Namontujte podpěrné rameno do horní polohy. 
2. Zasuňte nástroj na okraj svorky a zajistěte jej pomocí pojistných knoflíků. 
3. Nepřerušujte centrální uzamykací knoflík, protože to způsobí otáčení nástroje ve svorce. 
4. Posuňte zarážku přímky na nosné rameno. 
5. Pro nastavení úhlu použijte manometr pro nastavení úhlu a nastavte zdvihnutím nebo spouštěním podpěrného ramene. 
6. Pohybujte pomalu a dozadu přes ostřící kámen, když je v pohybu. 
7. Chcete-li doleštit, použijte kožený kotouč. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10.9. WG250/I  Opěrka nástroje 
 
Použijte k ostření: 
• Škrabáky 
• Šroubováky 
• Škrabky na lak 
• Duté nástroje 
• Důlčiky 
 
Seznámení 
 
 

Opěrka se pohybuje na rameni Vaší brusky 

 
A. Upínací šroub 

 

 

Použití 
 
 
1. Namontujte podpěrné rameno buď do dolní nebo horní polohy (na snímku). 
2. Posuňte držák opěrky nástroje na nosné rameno a upevněte pomocí pojistného knoflíku. 
3. Různé úhly lze dosáhnout spouštěním podpěrného ramena. 
4. Nasaďte nástroj do přípravku a pomalu přesuňte nůž tam a zpátky přes ostřící kámen. 
5. Pro zašištění a vyleštění, použijte kožený kotouč. 
6. Přístrojový podstavec může být namontován na nosném rameni buď krátkým nebo dlouhým okrajem obráceným ke kameni, aby 
se dosáhlo různých úhlů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

10.10. WG250/F Držák pro boční broušení 
 
 
Použijte k ostření: 
• Škrabáky 
 

Seznámení 
 
Držák se připevňuje k podpěrnému rameni Vaší brusky a umožňuje boční broušení 
 
A. Upínací šroub 
B. Rameno 
 

 
 
Použití 
 
1. Posuňte boční nástavec na podpěrné rameno a zajistěte jej pomocí zajišťovacích knoflíků. 
2. Boční přípravky se používají společně s nástrojem pro opření nástroje, aby uživatel mohl brousit na straně kola. 
3. Lze ostřit různé nástroje a dosáhnout úhlů zvednutím nebo sejmutím podpěrného ramena a změnou polohy 
bočního přípravku na podpěrném rameni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
10.11. WG250/O Prodlužovací podpěra 
 
Seznámení. 
 
Rameno nástavce se upevňuje na podpěrné rameno (G). 
 
Prodlužovací rameno umožní uživateli brousit,  aniž by bylo nutné přemístit podpěrné rameno a nulovat úhel. 
 
Prodlužovací rameno umožňuje uživateli lepší přístup. 
 
A. Ovládací knoflík 
B. Prodlužovací rameno 
 

 
 
 
 
Montáž prodlužovacího ramene 
 
1. Namontujte podpěrné rameno do spodní polohy. 
2. Posuňte prodlužovací rameno na podpěrné rameno a zajistěte jej pomocí zajišťovacích knoflíků. 
 

 
 
 
Pozor: Nikdy nedávejte nástroj k okraji kotouče. Nástroj bude odhozen a poškodí se hnací kolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Údržba 
• Všechna nastavení nebo údržbu stroje provádějte odpojením od zdroje napájení. 

• Opravy a údržbu elektrického systému smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 

• Všechna ochranná a bezpečnostní zařízení musí být opětovně připevněna ihned po dokončení úklidových, opravárenských a 
údržbářských prací. 

• Chybná bezpečnostní zařízení musí být okamžitě vyměněna. 

 

Čištění 
• Pravidelně vyměňujte vodu ve vodní nádrži. 

• Pravidelně čistěte skříň stroje měkkým hadříkem nejlépe po každém použití. 

• Pokud jde nečistota špatně dolů, použijte měkký hadřík navlhčený mýdlovou vodou. 

• Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, alkohol, čpavková voda atd. 

• Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části. 

• Chcete-li ochránit brusku před prachem a poškozením, když není používána, je k dispozici volitelný kryt WG250 / Q.  

Obraťte se na místního prodejce nebo navštivte webové stránky Record Power. 

 

Úložný prostor 
• Stroj má integrovanou zásuvku pro ukládání věcí 

• Úhelník (T) se připevní k magnetům na určeném místě na boku stroje. 

• Ukazatel nastavení úhlu (S) má integrované magnety a připevní se k tělu stroje na libovolném místě. 

 

Kontrola kartá čů 
• Odpojte napájecí zdroj od sítě! 
• Zkontrolujte motor po 300 hodinách provozu. 
• Pokud jsou kartáče opotřebené na 6 mm, vyměňte je. Vždy vyměňujte kartáče v páru. 
 
 
Výměna ost řícího kamene  
Je-li brousící kámen (C) opotřebovaný do průměru přibližně 150 mm, je třeba ho vyměnit. 
 
1. Odpojte zařízení WG250 od zdroje napájení. 
2. Povolte matici (M) a odstraňte starý ostřící kámen. 
 

 
 
Poznámka: 
Zajištění pojistné matice (M) má levý závit, to znamená, že se otáčí ve směru hodinových ručiček, aby se uvolnilo, otáčením proti 
směru hodinových ručiček. 
 
3. Nový ostřící kámen musí splňovat správnou technickou specifikaci. Vždy používejte originální náhradní kámen. 
4. Před montáží zkontrolujte brzdové kotouče (např. Praskliny). Nepoužívejte vadná kolečka. 
5. Nainstalujte nový ostřící kámen (C). 
6. Uložte podložku (L) na každé straně ostří a utáhněte matici (M). 
 

 
 
 
 



 
 
Výměna koženého kola 
 
1. Odpojte zařízení WG250 od zdroje napájení. 
2. Povolte pojistný knoflík (N) a vyjměte opotřebované kolo. 
3. Nainstalujte nové kožené kolo (A) 
4. Dbejte na to, aby 3 hnací kolíky zabíraly s třecím hnacím kolem (O). 
5. Pokud se zdá, že kožené kolo prokluzuje, zkuste jej otočit na další pozici. 
6. Utáhněte pojistný knoflík (N) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Řešení problémů 
 
Problém 
Možná příčina 
Řešení 
 
 

Motor se nespustí 1. Porucha napájecího kabelu 

2.Připojení na motoru nebo 

porucha spínače 

3. Opotřebované uhlíkové 
kartáče 

4. Žádná elektřina 

1. Vyměňte správný napájecí 
kabel 

2.Musí být zkontrolován 
elektrikářem 

3. Vyměňte uhlíkové kartáče 

4. Zkontrolujte hlavní napájení a 
pojistku 

Nadměrné vibrace  1. Sroj je na nerovném povrchu 

2. Abrazivní kolo nevyvážené 

1. Vyrovnejte stroj 

2.Použijte nástroj pro ověření 
rovinnosti 

Ostřící povrch není rovný 1. Opotřebované ostření  

2. Statické broušení 

1.Použijte kamenný nebo 
diamantový nástroj pro 
vyrovnání povrchu kola 

2. 

Pohybujte nástrojem při 
broušení na rovnoměrné 
opotřebení kamene 

Ostřený povrch je špatný 1. Opotřebovaný kámen 

2. Kožené kolo je suché 

3. Tlak je příliš vysoký 

1.Vyměňte kámen 

2.Přidejte leštící směs na kolo 

3. Netlačte na nástroj 

Při uvolnění spínače jiskří 1. Opotřebované uhlíkové 
kartáče 

2. Povrch není čistý 

1. Vyměňte uhlíkové kartáče 

2. Vyčistěre stroj 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

14. Náhradní díly a Schéma zapojení 
 
Elektrické připojení a schéma zapojení: 
 

 

 
Stroje dodávané pro použití ve Velké Británii jsou vybaveny 3-pólovou zástrčkou podle BS1363, která je 
vybavena pojistkou vyhovující BS1362 a odpovídá aktuálnímu jmenovitému výkonu stroje. 

Stroje dodávané pro použití v jiných zemích v rámci Evropské unie jsou vybaveny 2-kolíkovou zásuvkou 
Schuko, která odpovídá normě CEE 7/7. 

Stroje dodávané pro použití v Austrálii a na Novém Zélandu jsou vybaveny 3pólovou zástrčkou vyhovující 
AS / NZS3112. 

Ve všech případech, pokud má být původní zástrčka nebo konektor z jakéhokoli důvodu nahrazen, jsou 
vodiče uvnitř síťového kabelu barevně kódovány následujícím způsobem: 

 

230 V (jednofázové) 

Hnědá: fáze (L) 

Modrá: Neutrální (N) 

Zelená a žlutá: uzemnění (E) 

 

 



 
 

Hnědý  vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "L" nebo červeně. 

Modrý  vodič musí být vždy připojena ke svorce označené "N" nebo černě. 

Zelený a žlutý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "E" nebo k symbolu uzemnění: 

 

 

nebo barevné zelené / zelené a žluté barvy. 

Je důležité, aby byl stroj účinně uzemněn. Některé stroje budou jasně označeny dvojitou izolací: 

 

V tomto případě nebude v obvodu zemnící vodič. 

V případě konektoru BS1363 pro použití ve Velké Británii se vždy ujistěte, že je vybaven pojistkou 
vyhovující BS1362, která odpovídá jmenovitému zatížení stroje. Při výměně originální pojistky vždy vložte 
pojistku s odpovídající hodnotou jako originál. Nikdy nepokládejte pojistku s vyšším ratingem než originál. 
Nikdy neupravujte pojistku nebo držák pojistek, abyste přijali pojistky jiného typu nebo velikosti. 

Pokud je aktuální hodnota stroje vyšší než 13 A při 230 V nebo pokud je stroj určen k použití na napájení 
400 V v 3 fázích, bude použit konektor podle BS4343 (CEE17 / IEC60309). 

Stroje 230 V budou vybaveny modrým 3-kolíkovým konektorem. Zapojení pro tento typ konektoru bude 
stejné jako výše. 

400 V, 3fázové stroje budou vybaveny červeným 4 nebo 5-kolíkovým konektorem. Zapojení pro tento typ 
konektoru je znázorněno níže: 

400 V (3 phase) 

 

Hnědá: fáze(L1) 

Černá: fáze (L2) 

Šedá: fáze(L 3) 

Modrá: Neutrální (N) 

Zelená a žlutá: Uzemnění (E) 

 

 

Hnědý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "L1". 
 
Na svorce označené "L2" musí být vždy namontován černý vodič. 
 
Šedá barva musí být vždy připojena  ke svorce označené "L3". 
 
Modráý vodič musí být vždy připojen  ke svorce označené "N" nebo černě. 
 
Zelený a žlutý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "E" nebo k uzemnění 
 
Pokud máte pochybnosti o připojení elektrického napájení, vždy se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. 
 

 



 
 

 

 

Seznam  náhradních dílů 

 

 

 

 



 
 
 
Číslo Díl Počet 

001 Podložka 1 

002 Pouzdro 2 

003 Motorová hřídel 1 

004 Kryt uhlíků 2 

005 Uhlíkový kartáč 2 

006 Držák uhlíkového 
kartáče 

2 

007 Motor (Complete) 230V, 
50Hz 

1 

008 Motorový kabel 1 

009 Přítlačná pružina 1 

010 Knoflík s vložkou šroubu 
M6 

2 

011 Napájecí kabel se 
zástrčkou 

1 

012 On/Off Spínač 1 

013 Spínací skříňka 1 

014 Kryt spínací skříňky 1 

015 Knoflík spínače rychlosti 
s indikátorem 

1 

016 Ložisko 1 

017 Šřoub 1 

018 Šroub ST4x6 3 

019 Kryt 1 

020 Kožený kotouč 1 

021 Matice 1 

022 Podložka M12 2 

023 Hnací kolo 1 

024 Samořezný šroub ST3x4 8 

025 Kluzný kryt ložiska 2 

026 Posuvné ložisko 2 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Number Part Name Quantity 

027 Kolík 1 

028 Podpěra vlevo 1 

029 Hnací hřídel 1 

030 Upínací šrouby 2 

031 Rukojeť 1 

033 Podpěra 1 

034 Spodní šroub 2 

035 Horizontální podpěra 1 

036 Tělo stroje 1 

037 Vertikální pojistná 
matice 

1 

038 Podpěra  2 

039 Vodní štít 1 

040 Šroub M5x6 1 

041 Šroub M5x10 17 

042 Průchodka 13 

043 Kolo 4 

044 Podložka OD Ø 30mm 1 

045 Šroub M12 2 

046 Nádoba na vodu 1 

047 Úhloměr 1 

048 Magnet 1 

049 Gumová noha 1 

050 Knoflík pro nastavení 
momentu 

4 

051 Rameno 1 

052 Šuplík 1 

Není 
zobraze
no: 

Šroub M8x25 
 

2 

 Nylonová vložka 
Pojistná matice M8  

2 

 podložka M8  2 

 
 



 

 
 
Prohlášení o shodě 
       

Cert  No:   EU / WG250  / 1    
 
RECORD POWER LIMITED,  
Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links,  
Chesterfield, Derbyshire S43 4XA 

prohlašuje, že strojní za řízení popsané:  
 
 1. Typ: Broušení za mokra 
 
  2. Model  číslo: WG250 
 
3.  Výrobní číslo…………………………… 
 
V souladu s následujícími směrnicemi: 
    
     2006/42/EC 
Směrnice o strojních zařízeních EN61029-1:2009+A11:2010 
  
 
 
    2006/95/EC 
Směrnice pro nízké napětí  EN55014-1:2006+A1:2009 
    EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
    EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
    EN61000-3-3:2008 
  
Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EC 
 
  
Certifikát číslo: AW501744940001 
 
 
Vydal: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2 - 90431 Nürnburg 
  
 
 
 
 
 
 
Podpis..............................................................   Darum 01/11/2012 
Jednatel firmy 
 

 
 


