
Návod na použití
 SICCO TOOLS BLR 150 Excentrická,

150mm

Zásady správného použití elektrického nářadí a bezpečnost práce:

•Dodržuj pořádek a dostatečné osvětlení v místě používání elektrického nářadí.
•Nepracuj v prostředí nebezpečí výbuchu
•Zabezpeč proti přístupu dětem a osobám neproškoleným pro použití elektrického nářadí.
•Elektrické nářadí připojujte jen do elektrické sítě, která je opatřena uzemněním a ochranou přepětí.
•Nevystavuj elektrické nářadí vodě a vlhkému prostředí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!
•Pokud připojovací kabel nese známky poškození, nepřipojuj ho k elektrické síti a vyhledej odborný servis.
•Při práci používej prostředky ochrany zdraví, Rukavice, Ochranné brýle, Ochrannou obuv, Ochranu sluchu, Ochranu 
dýchacích cest pokud vaše činnost předpokládá tyto typy ochrany.
•Před zapojením do elektrické sítě se vždy přesvědčte že je elektrické nářadí vypnuté, aby nedošlo k spuštění při 
zapojení do elektrické sítě.
•Pokud elektrické zařízení při své funkci vykonává jakýkoliv pohyb dbej na správný oděv a typ rukavic, popřípadě 
délku vlasu tak aby nedošlo k zachycení a namotání části oděvů, vlasů aby nedošlo k úrazu.
•Elektrické nářadí užívej jen k činnosti ke kterému je určeno.
•Před započetí práce překontroluj stav elektrického nářadí, jestli nejeví známky poškození a nebo části které se pohybují
nejsou zablokována. Tuto kontrolu provádějte vždy kdy je elektrické nářadí odpojeno z elektrické sítě.
•Jakékoliv opravy svěřte specializovaným servisům.
•K elektrickému nářadí používejte vždy schválena příslušenství. Použití nestandardního příslušenství může dojít k 
poškození el. nářadí a nebo snížení životnosti.
•. Příslušenství a lešticí prostředky používejte dle návodu výrobce. Leštička BLR 180 je určena k Hobby použití, 
Kontrolujte pří delší činnosti teplotu v oblasti motoru, a při větším zahřívání nechte zařízení zchladnout před 
dalším používání. Zabráníte tím poškození leštičky a prodloužíte životnost přerušení, po té je třeba nechat 
leštičku vychladnout.
•Držte leštičku za pomocí pomocného madla, nikdy nedržte v blízkosti pohyblivých částí, hrozí nebezpečí úrazu.



•Přívodní síťový kabel drž v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí leštičky.
•Nikdy nepokládej leštičku, dokud se úplně nezastaví.
•Kontroluj chlazení a pravidelně jej čisti, tímto zvýšíš životnost nářadí. V opačném případě může dojít k rychlému 
přehřívání a rychlejšímu opotřebení rotujících části elektromotoru.
•Po každé ukončení práce nářadí očisti od prachu a jiných nečistot.
•V případě poškození vypínače, nepoužívej nářadí a obrať se na specializovaný servis.
•Při práci je třeba leštičku držet pevně a být připraven na její excentrický pohyb.
•Z důvodů excentrického pohybu je třeba zvýšit ostražitost v místech kde by pohyb lešticího talíře mohl svým 
excentrickým pohybem narážet na různé rohy a zvýšené profily a jiné nerovnosti.
•Při práci s excentrickou leštičkou BLR 180 si můžete regulovat počet otáček. Tyto otáčky nastavte dle technické 
dokumentace přípravků, které používáte. Při excentrickém leštění je pravidlo, že se používají vyšší otáčky než u leštění 
rotačního. Proto se leštící molitany dříve a více zahřívají. Nutno kontrolovat teplotu leštících ploch a přizpůsobit 
technologii práce.
•Opravu svěřte odbornému servisu.

Technické Data

Napětí 230-240 V 50Hz
Výkon 950 W

Otáčky 2000- 4800 ot/min
Podložný talíř  150mm


