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1.  REGULÁTOR PRO JEMNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ

2.  STUPNICE PRO JEMNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ

3.  UPÍNACÍ PÁKA

4.  LEVÁ RUKOJEŤ

5.  MĚŘÍTKO HRUBÉ NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ

6.  HLOUBKOVÝ DORAZ

7.  KŘÍDLATÝ ŠROUB HLOUBKOVÉHO DORAZU

8.  NÁVLEKY PRO ODVOD PRACHU

9.  ODSTUPŇOVANÝ DORAZ

10. ZÁKLADNA

11. VODICÍ DESKA

12. UPÍNACÍ ŠROUB PRO VODICÍ TYČ

13. UPÍNACÍ MATICE S KLEŠTINOU

14. ARETAČNÍ TLAČÍTKO VŘETENA

15. PRAVÁ RUKOJEŤ (SE SPÍNAČEM ZAPNUTO/VYPNUTO)

16. ZAJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO/ODJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO

17. OVLÁDACÍ KOLEČKO PRO PŘEDVOLBU OTÁČEK

18. SPÍNAČ ZAPNUTO/VYPNUTO

19. KLÍČ

20. ADAPTÉR PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU

21. PARALELNÍ VODÍTKO (VIZ F)

22. STŘEDICÍ KOLÍK (VIZ H)

23. ZNAČKY PRO RESETOVÁNÍ HODNOTY NULA (VIZ C)

24. KOPÍROVACÍ POUZDRO (VIZ D)

25. ŠROUBY A MATICE (VIZ B)

26. UKAZATEL

27. VODICÍ TYČE (VIZ H)

28. KŘÍDLATÉ UPÍNACÍ ŠROUBY (VIZ H)

29. FRÉZOVACÍ NÁSTROJ*

30. VODICÍ VÁLEČEK (VIZ J)

* Standardní dodávka nemusí obsahovat veškeré vyobrazené či popsané 
příslušenství.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ  WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2 WX16RT WX16RT.1(RT - označení strojního 
zařízení, zástupce - frézka)

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH
Naměřená hladina akustického tlaku 86dB(A)

Naměřený akustický výkon 97dB(A)

KPA&KWA 3.0dB(A)

Použijte ochranu sluchu, přesáhne-li akustický tlak 80dB(A) 

INFORMACE O VIBRACÍCH
Celkové hodnoty vibrací (trojosé nebo vektorové součtové měření) stanovené v souladu s EN 60745:

Naměřená hladina vibrací Hodnota vibračních emisí < 2.5m/s2

Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí a 
rovněž může být použita k předběžnému stanovení doby práce.

VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického 
nástroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobech, jakými je nástroj 

používán v závislosti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:
Způsob, jakým je nástroj používán, a povaha narušovaných nebo vrtaných materiálů.
Dobrý stav nástroje a řádné provádění jeho údržby 
Používání správného příslušenství s nástrojem, ostrost a dobrý stav příslušenství.
Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství.
Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny. 

Při nesprávném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.

VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že při odhadu výše rizika vibrací v praxi je nutno rovněž 
zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží 

naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit působení vibrací v rámci celkového 

WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2 WX16RT WX16RT.1

Jmenovité napětí 230V~50Hz

Jmenovitý příkon 1500W 1800W

Jmenovité otáčky 
naprázdno 11500~28000/min

Velikost kleštiny Ø8 &12mm

Dvojitá izolace /ll

Hmotnost 4.3kg
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pracovního času.
Zásady pro omezení rizika působení vibrací.
Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny a nástroj (příslušným způsobem) dobře 
promazávejte.
Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.
Nepoužívejte nástroje při teplotě 10oC nebo nižší.
Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do 
několika dní.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Doporučujeme, abyste si příslušenství zakoupili u stejného prodejce, u kterého jste koupili nářadí. 
Používejte kvalitní značkové příslušenství. Vyberte si typ podle toho, jakou práci hodláte vykonávat. Pro 
další detaily prostudujte obal příslušenství. Odborný personál obchodu vám může pomoci a poradit.

WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2 WX16RT WX16RT.1

Paralelní vodítko 1 1 1 1 1

Klíč 1 1 1 1 1

Kleština (8 a 12 mm) / 2 2 / 2

Kleština (6,35 a 12,7 mm) 2 1 1 2 /

Adaptér pro odsávání prachu 1 1 1 1 1

Vodicí váleček 1 1 1 1 1

Vodicí šablona 1 1 1 1 1

Středicí kolík 1  1 1 1 1

Frézovací nástroje 12,7mm  6 12mm  6 12mm  6 12,7mm  6 12mm  6
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DOPLŇKOVÉ 
BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY PRO VAŠI 
FRÉZKU
1. Pokud provádíte práce, při kterých 

může používaný nástroj zasáhnout 
skrytá elektrická vedení nebo vlastní 
síťový kabel, pak držte elektrické 
nářadí za izolované plochy rukojeti. 
Kontakt s vedením pod napětím může přivést 
napětí i na kovové díly elektrického nářadí a 
způsobit úraz elektrickým proudem.

2.  Obrobek upevněte a zajistěte 
pomocí svěrek či jiným způsobem na 
stabilním podkladu. Když držíte obrobek 
pouze rukou nebo proti svému tělu, zůstává 
nestabilní, což může vést ke ztrátě kontroly.

3. Vždy používejte protiprachovou 
masku.

SYMBOLY
Aby se omezilo nebezpečí zranění, 
uživatel si musí přečíst návod k 
obsluze

Výstraha

Dvojitá izolace

Používejte ochranné pomůcky 
sluchu

Používejte ochranné pomůcky zraku 
Wear eye protection    

Používejte respirátor

Elektrické výrobky se nesmí likvi-
dovat spolu s domácím odpadem. 
Recyklujte ve sběrných místech pro 
tento účel zařízených. O možnosti 
recyklace se informujte u místních 
úřadů nebo u prodejce.



Směrovač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CZ

98

NÁVOD K POUŽITÍ
POZNÁMKA: Předtím než začnete 
nářadí používat, přečtěte si pečlivě manuál.

ÚČEL POUŽITÍ
Tato frézka je určena pro frézování drážek, 
hran, profilů a protáhlých otvorů, stejně jako 
pro kopírovací frézování dřevěných, plastových 
a lehkých stavebních materiálů, kdy je pevně 
opřena o obrobek.

1. VLOŽENÍ FRÉZOVACÍHO NÁSTROJE
Výběr frézovacího nástroje
Podle účelu nasazení jsou k dispozici frézovací 
nástroje v nejrůznějších provedeních a
jakostech.
Frézovací nástroje z vysokovýkonné 
rychlořezné ocel jsou vhodné pro opracování 
měkkých materiálů jako např. měkké dřevo a 
plast.
Frézovací nástroje s tvrdokovovými 
břity jsou zvláště vhodné pro tvrdé a abrazívní 
materiály jako např. tvrdé dřevo a hliník.

VÝSTRAHA: Používejte pouze 
frézovací nástroje jejichž otáčky 

se minimálně shodují s nejvyššími 
otáčkami naprázdno této frézky. Průměr 
upínací stopky frézovacího nástroje 
musí odpovídat jmenovitému průměru 
upínací kleštiny.

Nasazení frézovacího nástroje (viz A)
Před každou prací na elektronářadí 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při 
nasazování a výměně frézovacího 
nástroje je doporučeno nosit ochranné 
rukavice.
Stlačte aretační tlačítko vřetene (14) a pevně jej 
podržte. Pootočte případně vřeteno trochu rukou, 
až aretace zaskočí.
Aretační tlačítko vřetene ovládejte pouze za 
klidového stavu.
Vložte frézovací nástroj. Upínací stopka 
frézovacího nástroje musí být zasunuta do 
hloubky minimálně 20 mm (délka upínací stopky).
Utáhněte upínací matici (13) pomocí klíče (19) 
(22 mm). Uvolněte zajišťovací tlačítko vřetena.

Upínací kleštinu s převlečnou maticí 
nikdy pevně neutahujte, pokud není 

namontován žádný frézovací nástroj.

JAK UPEVNIT KLEŠTINU 6,35 mm/1/4” 
(Viz a) ( WX15RT, WX16RT)
Tato frézka je dodávána s kleštinou 6,35 mm 
(1/4”), která je součástí příslušenství.
Chcete-li kleštinu 6,35 mm (1/4”) (b) upevnit, 
jednoduše ji zasuňte do kleštiny  12,7 mm (a) 
upevněné k matici kleštiny.
Kleština 6,35 mm (1/4”) je opatřena přírubou 
zajišťující zasunutí do správné hloubky.
POZNÁMKA: 1. Nepokoušejte se 
kleštinu 12,7 mm vyjmout z matice 
kleštiny.
2. Při výměně frézovacích nástrojů vždy 
používejte ochranné rukavice.

2. MONTÁŽ ODSÁVACÍHO ADAPTÉRU 
(Viz B)
Chcete-li pomocí hadice připojit vysavač, musíte 
k základně (10) upevnit adaptér pro odsávání 
prachu (20) pomocí obou šroubů a matic (25).

Při montáži adaptéru pro odsávání 
zajistěte, aby byl ve správné 

poloze!
• Při odsávání prachu může být hadice 

vysavače připojena přímo k adaptéru pro 
odsávání prachu.

• Provádějte pravidelné čištění adaptéru 
pro odsávání (20), aby bylo stále zajištěno 
optimální odsávání prachu.

• Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný 
materiál.  

• Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, 
karcinogenního nebo suchého prachu použijte 
speciální vysavač.

3. SPÍNAČ ZAPNUTO/VYPNUTO
a) ZAJIŠŤOVACÍ SPÍNAČ
Stiskem nářadí uvedete do chodu a uvolněním 
stisku nářadí zastavíte. 
Stiskněte hlavní spínač (18) a potom zajišťovací 
tlačítko (16). Nejdříve uvolněte spínač zapnuto/
vypnuto a potom zajišťovací tlačítko. Spínač 
je nyní zajištěn v režimu nepřetržitého chodu. 
Nářadí vypnete pouze stisknutím a uvolněním 
spínače zapnuto/vypnuto.
b) ODJIŠŤOVACÍ SPÍNAČ
Chcete-li zahájit práci s nářadím, použijte nejdříve 
odjišťovací tlačítko (16) a potom stiskněte a držte 
spínač zapnuto/vypnuto (18). Chcete-li nářadí 
vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (18). 
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Z bezpečnostních důvodů nemůže být spínač 
zapnuto/vypnuto zajištěn. Během celého 
pracovního úkonu musí být stále stisknutý.

Předvolba počtu otáček
Pomocí nastavovacího kolečka předvolby počtu 
otáček (17) můžete předvolit potřebný počet 
otáček i během provozu.
1 – 2 = nízký počet otáček
3 – 4 = střední počet otáček
5 – 6 = vysoký počet otáček
Potřebný počet otáček je závislý na materiálu a 
nelze je zjistit praktickými zkouškami.
Po delší práci s malými otáčkami by jste měli stroj 
k ochlazení nechat běžet naprázdno ca. 3 minuty 
při maximálních otáčkách.
Tabulka otáček

Materiál  P r ů m ě r 
frézy Stupně otáček

Tvrdé dřevo 
(buk) 

4 – 10mm 5-6

12 – 20mm 3-4

22 – 40mm 1-2

Měkké dřevo
(borovice) 

4 – 10mm 5-6

12 – 20mm 3-6

22 – 40mm 1-3

Dřevotřískové 
desky

4 – 10mm 3-6

12 – 20mm 2-4

22 – 40mm 1-3

Plasty
4 – 15mm 2-3

16 – 40mm 1-2

Hliník
4 – 15mm 1-2

16 – 40mm 1

V tabulce zobrazené hodnoty jsou normativy. 
Potřebný počet otáček je závislý na materiálu a 
pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickými 
zkouškami.

Konstantní elektronická regulace a 
plynulé spuštění (Pouze pro modely 
WX16RT a WX16RT.1) 
Konstantní elektronická regulace udržuje 
konstantní otáčky při chodu naprázdno a během 
většiny provozních podmínek. Plynulé spuštění 
zpomaluje zvyšování otáček motoru, aby bylo 

omezeno „kopání“ motoru nebo účinek momentu, 
čímž je zvýšen komfort a bezpečnost obsluhy.

4. NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ
V závislosti na typu frézování může být hloubka 
frézování přednastavena do několika kroků.

Nastavení hloubky frézování se 
smí provádět jen při vypnutém 

elektronářadí.
Hrubé nastavení hloubky frézování
Postavte frézku na obrobek, který chcete obrábět.
Pomocí regulátoru pro jemné nastavení hloubky 
frézování (1) nastavte jemné nastavení hloubky 
frézování do střední polohy. Při tomto úkonu 
otáčejte regulátorem, dokud nebudou značky 
(23) na zadní části frézky srovnány jako na na 
uvedeném obrázku. Potom nastavte stupnici (2) 
na hodnotu „0“ (viz C). Nastavte odstupňovaný 
doraz (9) na nejnižší polohu. Doraz znatelně 
zaskočí.
Uvolněte zajišťovací šroub (7) tak, aby se 
hloubkový doraz (6) mohl volně pohybovat.
Uvolněte upínací páku (3) otáčením ve směru 
pohybu hodinových ručiček a pomalu spouštějte 
frézku dolů,
dokud se frézovací nástroj nebude dotýkat 
povrchu obrobku. Zajistěte frézku otáčením 
upínací
páky proti směru pohybu hodinových ručiček.
Stlačte hloubkový doraz směrem dolů, dokud 
se nebude dotýkat odstupňovaného dorazu (9). 
Nastavte hloubkový doraz (6) na požadovanou 
hloubku frézování a utáhněte křídlatý šroub (7). 
Uvolněte upínací páku a nastavte frézku zpět do 
horní polohy.
Hrubé nastavení hloubky frézování byste měli 
zkontrolovat provedením zkušebního frézování a 
bude-li to nutné, proveďte opravu nastavení.

Jemné nastavení hloubky frézování
Po provedení zkušebního frézování může být 
provedeno jemné nastavení hloubky frézování 
otáčením regulátoru pro jemné nastavení (1 
značka na měřítku = 0,1 mm/1 otáčka = 2,0 mm). 
Maximální rozsah nastavení je zhruba +/– 8 mm.
Příklad: Znovu vysuňte frézku nahoru a změřte 
hloubku frézování (nastavená hodnota = 10,0 
mm, aktuální hodnota = 9,8 mm).
Zvedněte frézku a podložte vodicí desku (11) 
takovým způsobem, aby mohla být frézka volně 
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spuštěna dolů tak, aby se frézovací nástroj 
nedotýkal obrobku. Znovu spouštějte frézku 
dolů, dokud se hloubkový doraz nebude dotýkat 
odstupňovaného dorazu (9).
Potom nastavte stupnici (2) na hodnotu „0“.
Povolte křídlatý šroub.
Pomocí regulátoru jemného nastavení (1) 
nastavte hloubku frézování ve směru pohybu 
hodinových ručiček o 0,2 mm/
2 značky na stupnici (= rozdíl mezi požadovanou 
hodnotou a aktuální hodnotou).
Znovu utáhněte křídlatý šroub.
Znovu vysuňte frézku nahoru a zkontrolujte 
nastavenou hloubku frézování dalším zkušebním 
frézováním.
Po nastavení hloubky frézování by již neměla být 
měněna poloha ukazatele (26), na hloubkovém 
dorazu, aby mohly být na stupnici stále odečítány 
aktuální hodnoty 

5. POUŽITÍ ODSTUPŇOVANÉHO 
DORAZU
a) Rozdělení frézování do několika 
kroků
Při provádění hlubokého frézování je doporučeno, 
abyste toto frézování prováděli v několika krocích, 
při kterých bude odebíráno stále méně materiálu. 
Pomocí odstupňovaného dorazu může být 
frézování rozděleno do několika kroků.
Nastavte požadovanou hloubku frézování s 
odstupňovaným dorazem nastaveným v nejnižší 
poloze. Vyšší stupně mohou být potom použity 
pro dvě poslední frézování.
b) Přednastavení pro různé hloubky 
frézování
Je-li při frézování obrobku vyžadováno použití 
několika odlišných hloubek frézování, tyto 
hloubky mohou být přednastaveny pomocí 
odstupňovaného dorazu.

6. SMĚR POSUVU (Viz b, c)
Směr posuvu frézky musí být vždy prováděn proti 
směru otáčení frézovacího nástroje (frézování 
nahoru). 
Je-li frézování prováděno s frézovacím nástrojem 
otáčejícím se směrem dolů (frézování dolů), 
může dojít k ztrátě kontroly nad frézkou.

7. PROCES FRÉZOVÁNÍ
Nastavte hloubku frézování podle dříve 

uvedeného postupu. 
Postavte frézku na obrobek.
Uvolněte upínací páku otočením ve směru 
pohybu hodinových ručiček a pomalu spouštějte 
frézku dolů, dokud se hloubkový doraz nedostane 
do kontaktu s odstupňovaným dorazem. Zajistěte 
frézku v této poloze otočením upínací páky proti 
směru pohybu hodinových ručiček a potom 
proveďte zapnutí frézky. Provádějte frézování 
s rovnoměrnou rychlostí posuvu. Po dokončení 
frézování nastavte frézku zpět do horní polohy a 
vypněte ji.

8.  FRÉZOVÁNÍ S KOPÍROVACÍM 
POUZDREM
S pomocí kopírovacího pouzdra (24) můžete 
přenášet na obrobek obrysy z předloh popř 
šablon.
Umístěte kopírovací pouzdro nad otvor 
nacházející se uprostřed základny a srovnejte 
dva průchozí otvory ve spodní části základny 
se zahloubenými otvory v kopírovacím pouzdru. 
Upevněte kopírovací pouzdro pomocí dodaných 
matic a šroubů (Viz D).

9. PROCES FRÉZOVÁNÍ (Viz E)
VAROVÁNÍ: Zvolte frézovací 
nástroj s menším průměrem, než 

je vnitřní průměr vodicího pouzdra.
Nastavte frézku s kopírovacím pouzdrem proti 
šabloně. Uvolněte upínací páku otočením ve 
směru pohybu hodinových ručiček a pomalu 
spouštějte frézku směrem k obrobku, dokud 
nebude dosaženo nastavené hloubky frézování.
Veďte frézku s vyčnívajícím kopírovacím 
pouzdrem podél šablony a při frézování vyvíjejte 
mírný boční tlak.
POZNÁMKA: Z důvodu přesahující výšky 
vodicího pouzdra musí mít šablona minimální 
tloušťku 8 mm.

10. ZOVÁNÍ HRAN NEBO TVARŮ
Při frézování hran nebo tvarů bez podélného 
dorazu musí být frézovací nástroj vybaven 
vodícím čepem nebo kuličkovým ložiskem.
Veďte frézku bočně vzhledem k obrobku a 
nechejte frézovací nástroj v záběru, dokud vodicí 
kolík nebo kuličkové ložisko frézky nedosáhne 
okraje frézovaného obrobku.  Veďte frézku podél 
okraje obrobku oběma rukama a dbejte na to, aby 
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byla správně usazena základna. Bude-li na frézku 
vyvíjen příliš velký tlak, může dojít k poškození 
okraje obrobku.

11. FRÉZOVÁNÍ S PODÉLNÝM DORAZEM
(Příslušenství – Viz F, G)
• Zastrčte podélný doraz (21) s vodícími tyčemi 

(27) do základové desky (10) a pevně jej 
utáhněte pomocí křídlových šroubů (12) podle 
potřebného rozměru.

• Používejte rovnoměrnou rychlost posuvu a 
vyvíjejte boční tlak na kopírovací vodítko (21) 
během vedení frézky podél okraje obrobku.

12. FRÉZOVÁNÍ KRUHOVÝCH 
OBLOUKOVÝCH PROFILŮ (Viz H, I)
• Obraťte paralelní vodítko (čelní plochy 

směrem nahoru) a zasuňte vodicí tyče do 
základny. Upevněte středicí kolík (22) k 
paralelnímu vodítku (průchozí otvor) pomocí 
křídlatého šroubu (28).

• Zapíchněte středicí kolík do označeného 
středu kružnice a veďte frézku stejnoměrnou 
rychlostí po povrchu obrobku.

13. FRÉZOVÁNÍ S VODICÍM LOŽISKEM 
(Viz J, K)
Zasuňte paralelní vodítko s vodicími tyčemi do 
základny. Upevněte vodicí váleček namontovaný 
na paralelním vodítku.
Veďte frézku podél okraje obrobku a vyvíjejte na 
ni lehký boční tlak.

ÚDRŽBA
Předtím, než provedete jakékoliv úpravy 
nebo údržbu odpojte nářadí od sítě.
Elektrické ruční nářadí nepotřebuje dodatečné 
mazání a nadstandartní údržbu. 
Na elektrickém ručním nářadí nejsou žádné části, 
které potřebují servisní zásah uživatele. Nikdy 
nepoužívejte vodu nebo chemické čističe na 
čištění ručního elektrického nářadí. Vytřete ho 
dočista suchým hadrem. Vždy ho skladujte na 
suchém místě. Udržujte ventilační otvory motoru 
čisté. Udržujte všechny pracovní ovladače čisté 
bez prachu. Občas můžete přes ventilační otvory 
vidět jiskry.  Je to normální a nepoškozuje to ruční 
elektrické nářadí. 
Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být 

vyměněn výrobce, servisním technikem a 
podobně kvalifikovanou osobou aby se předešlo 
riziku. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Elektrické produkty byste neměli 
vyhazovat společně s odpadem s 
domácnosti. Recyklujte je v sběrnách pro 

tento účel zřízených. O možnostech recyklace se 
informujte na místních úřadech nebo u prodejce.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, 
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Prohlašujeme, že výrobek:
Popis  Frézka WORX
Typ     WX15RT/WX15RT.1/WX15RT.2/ 
WX16RT/WX16RT.1(RT - označení 
strojního zařízení, zástupce - frézka)
Funkce    Frézování drážek nebo tvarování 
okrajů a hran v různých materiálech

Splňuje následující směrnice:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

Splňované normy:
EN 60745-1
EN 60745-2-17
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Osoba oprávněná uspořádat technický soubor:
Název    Russell Nicholson
Adresa   Positec Power Tools (Europe) 
Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, 
Velká Británie

2014/10/16
Yujin Tang
Manažer kvality POSITEC
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1.  REGULÁTOR NA JEMNÉ NASTAVENIE HĹBKY FRÉZOVANIA

2.  STUPNICA NA JEMNÉ NASTAVENIE HĹBKY FRÉZOVANIA

3.  UPÍNACIA PÁKA

4.  ĽAVÁ RUKOVÄŤ

5.  MERADLO NA HRUBÉ NASTAVENIE HĹBKY FRÉZOVANIA

6.  HĹBKOVÝ DORAZ

7.  KRÍDLOVÁ SKRUTKA HĹBKOVÉHO DORAZU

8.  NÁVLEKY NA ODVOD PRACHU

9.  ODSTUPŇOVANÝ DORAZ

10.  ZÁKLADŇA

11.  VODIACA DOSKA

12.  UPÍNACIA SKRUTKA PRE VODIACU TYČ

13.  UPÍNACIA MATICA S KLIEŠTINOU

14.  ARETAČNÉ TLAČIDLO VRETENA

15.  PRAVÁ RUKOVÄŤ (SO SPÍNAČOM ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)

16.  ZAISŤOVACIE TLAČIDLO/ODISŤOVACIE TLAČIDLO

17.  OVLÁDACIE KOLIESKO NA PREDVOĽBU OTÁČOK

18.  SPÍNAČ ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

19.  KĽÚČ

20.  ADAPTÉR NA ODSÁVANIE PRACHU

21.  PARALELNÉ VODIDLO (POZRITE F)

22.  CENTROVACÍ KOLÍK (POZRITE H)

23.  ZNAČKY NA RESETOVANIE HODNOTY NULA (POZRITE C)

24.  KOPÍROVACIE PUZDRO (POZRITE D)

25.  SKRUTKY A MATICE (POZRITE B)

26.  UKAZOVATEĽ

27.  VODIACE TYČE (POZRITE H)

28.  KRÍDLOVÉ UPÍNACIE SKRUTKY (POZRITE H)

29.  FRÉZOVACÍ NÁSTROJ*

30.  VODIACI VALČEK (POZRITE J)

* Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené, či popísané príslušenstvo.



Smerovač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 SK

15

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ  WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2 WX16RT WX16RT.1 (RT – označenie strojového 
zariadenia, zástupca – frézka)

INFORMÁCIE O HLUKU
Nameraný akustický tlak 86dB(A)

Nameraný akustický výkon 97dB(A)

KPA&KWA 3.0dB(A)

Použite chrániče sluchu, ak akustický tlak presiahne 80dB(A) 

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH
Výsledné celkové hodnoty pre vibrácie (suma pre trojosový vektor) stanovené podľa normy EN 60745:

Typické frekvenčne namerané vibrácie Hodnota emisie vibrácií < 2.5m/s2

Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí a 
takisto aj na predbežné stanovenie času práce.

VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa 
môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v 

závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:
Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.
Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané. 
Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu.
Tesnosť zovretia rukovätí a používanie doplnkov proti vibráciám.
Používanie náradia na podľa konštrukcie určený účel a v súlade s pokynmi. 

Toto náradie môže vyvolávať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho 
používanie nie je správnym spôsobom riadené.

VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach 
používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, počas ktorých je 

WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2 WX16RT WX16RT.1

Menovité napätie 230V~50Hz

Menovitý príkon 1500W 1800W

Otáčky naprázdno 11500~28000/min

Veľkosť klieštiny Ø8 &12mm

Dvojitá izolácia /ll

Hmotnosť náradia 4.3kg
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náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to mimo skutočného vykonávania práce. Tým 
môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.
Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.
VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.
Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).
Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.
Vyhnite sa používaniu náradia pri teplote 10°C a menej. 
Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili na 
niekoľko dní.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Odporúčame príslušenstvo kúpiť v rovnakom obchode ako samotné náradie. Používajte kvalitné 
značkové príslušenstvo. Typ príslušenstva zvoľte podľa typu vykonávanej práce. Podrobnejšie 
informácie sú pribalené k jednotlivému príslušenstvu.  Odborní predavači vám pomôžu a poradia.

WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2 WX16RT WX16RT.1

Paralelné vodidlo 1 1 1 1 1

Kľúč 1 1 1 1 1

Klieština (8 a 12 mm) / 2 2 / 2

Klieština (6,35 a 12,7 mm) 2 1 1 2 /

Adaptér na odsávanie prachu 1 1 1 1 1

Vodiaci valček 1 1 1 1 1

Vodiaca šablóna 1 1 1 1 1

Centrovací kolík 1  1 1 1 1

Frézovacie nástroje 12,7mm  6 12mm  6 12mm  6 12,7mm  6 12mm  6
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DOPLNKOVÉ 
BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY PRE VAŠU 
FRÉZKU
1.  Tam, kde by sa nástroj pri práci 

mohol dostať do kontaktu so 
zakrytými vodičmi, náradie držte 
za izolované časti pre uchopenie 
náradia. Elektrický kontakt nástroja so 
„živým“ vodičom spôsobí, že všetky kovové 
časti píly budú pod napätím.

2.  Obrobok upevňujte a zaisťujte 
pomocou zvierok alebo iným 
spôsobom na nejakej stabilnej 
podložke. Keď budete pridržiavať obrobok 
iba rukou alebo si ho budete pritískať o svoje 
telo, zostane labilný, čo môže vyvolať stratu 
kontroly nad náradím.

3. Vždy používajte respirátor.

SYMBOLY
Kvôli zníženiu rizika poranenia je 
potrebné, aby si užívateľ najprv 
prečítal návod

Výstraha

Dvojitá izolácia

Používajte chrániče sluchu

Používajte ochranu oči    

Používajte protiprachovú masku

Elektrické výrobky neslobodno 
likvidovať spolu s domácim 
odpadom. Recyklujte v zberných 
miestach na tento účel zariadených. 
O možnosti recyklácie sa 
informujte o miestnych úradov alebo 
u predajcu.
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NÁVOD NA POUŽITIE
POZNÁMKA: Pred tým, ako náradie 
použijete, prečítajte si návod na použitie.

POUŽÍVANIE PODĽA URČENIA
Táto frézka je určená na frézovanie drážok, hrán, 
profilov a pretiahnutých otvorov, rovnako ako na 
kopírovacie frézovanie drevených, plastových 
a ľahkých stavebných materiálov, keď je pevne 
opretá o obrobok.

1.VLOŽENIE FRÉZOVACIEHO 
NÁSTROJA
Výber frézovacieho nástroja 
Podľa druhu používania sú k dispozícii pracovné 
nástroje v rôznom vyhotovení a v rôznej kvalite.
Frézovacie nástroje z vysoko konnej 
rýchloreznej ocele sú vhodné na obrábanie 
mäkkých materiálov ako je napr. mäkké drevo 
alebo plasty.
Frézovacie nástroje (frézky), ktoré 
majú hrany zo spekaného karbidu, sú 
špeciálne vhodné na obrábanie špeciálne tvrdých 
a abrazívnych materiálov, ako je napríklad tvrdé 
drevo a hliník.

VÝSTRAHA: Používajte iba 
frézovacie nástroje, ktorých 

otáčky sa minimálne zhodujú s 
najvyššími otáčkami naprázdno 
tejto frézky. Priemer upínacej stopky 
frézovacieho nástroja musí zodpovedať 
menovitému priemeru upínacej 
klieštiny.

Vloženie frézovacieho nástroja (Pozrite A)
Pred každou prácou na ručnom 
elektrickom náradí vytiahnite zástrčku 
náradia zo zásuvky. Pri vkladaní 
frézovacieho nástroja odporúčame 
používať pracovné rukavice.
Stlačte tlačidlo aretácie vretena (14) a podržte 
ho v stlačenej polohe. Otočte prípadne vreteno 
rukou tak, aby aretácia zaskočila.
Tlačidlo aretácie vretena stláčajte len vtedy, keď 
sa brúsne vreteno nepohybuje.
Vložte frézovací nástroj. Upínacia stopka 
frézovacieho nástroja musí byť zasunutá do hĺbky 
minimálne 20 mm (dĺžka upínacej stopky).
Utiahnite upínaciu maticu (13) pomocou kľúča 
(19) (22 mm). Uvoľnite zaisťovacie tlačidlo vretena.

Upínaciu klieštinu s presuvnou 
maticou v žiadnom prípade 

neuťahujte dovtedy, kým nie je 
namontovaný frézovací nástroj.

AKO UPEVNIŤ KLIEŠTINU 6,35 mm/1/4” 
(Pozrite a) ( WX15RT, WX16RT)
Táto frézka sa dodáva s klieštinou 6,35 mm 
(1/4”), ktorá je súčasťou príslušenstva.
Ak chcete klieštinu 6,35 mm (1/4”) (b) upevniť, 
jednoducho ju zasuňte do klieštiny  12,7 mm (a) 
upevnenej k matici klieštiny.
Klieština 6,35 mm (1/4”) je opatrená prírubou 
zaisťujúcou zasunutie do správnej hĺbky.
POZNÁMKA: 1. Nepokúšajte sa klieštinu 
12,7 mm vybrať z matice klieštiny.
2. Pri výmene frézovacích nástrojov 
vždy používajte ochranné rukavice.

2. MONTÁŽ ODSÁVACIEHO ADAPTÉRA 
(Pozrite B)
Ak chcete pomocou hadice pripojiť vysávač, 
musíte k základni (10) upevniť adaptér na 
odsávanie prachu (20) pomocou oboch skrutiek 
a matíc (25).

Pri montáži adaptéra na odsávanie 
zaistite, aby bol v správnej polohe!

• Pri odsávaní prachu môže byť hadica 
vysávača pripojená priamo k adaptéru na 
odsávanie prachu.

• Pravidelne čistite adaptér na odsávanie (20), 
aby bolo stále zaistené optimálne odsávanie 
prachu.

• Vysávač musí byť vhodný pre daný druh 
opracovávaného materiálu.

• Pri odsávaní materiálov mimoriadne 
ohrozujúcich zdravie, rakovinotvorných alebo 
suchých prachov používajte špeciálny vysávač.

• SPÍNAČ ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

a) ZAISŤOVACÍ SPÍNAČ
Stlačením uvediete náradie do chodu a 
uvoľnením stlačenia náradie zastavíte. 
Stlačte hlavný spínač (18) a potom zaisťovacie 
tlačidlo (16). Najskôr uvoľnite spínač zapnuté/
vypnuté a potom zaisťovacie tlačidlo. Spínač 
je teraz zaistený v režime nepretržitého chodu. 
Náradie vypnete iba stlačením a uvoľnením 
spínača zapnuté/vypnuté.
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b) ODISŤOVACÍ SPÍNAČ
Ak chcete začať prácu s náradím, použite najskôr 
odisťovacie tlačidlo (16) a potom stlačte a držte 
spínač zapnuté/vypnuté (18). Ak chcete náradie 
vypnúť, uvoľnite spínač zapnuté/vypnuté (18). 
Z bezpečnostných dôvodov nemôže byť 
spínač zapnuté/vypnuté zaistený. Počas 
celého pracovného úkonu musí byť 
stále stlačený.

Predvoľba počtu obrátok
Pomocou nastavovacieho kolieska predvoľby 
počtu obrátok (17) môžete nastaviť požadovaný 
počet obrátok aj počas chodu ručného
elektrického náradia.
1 – 2 = nízky počet obrátok
3 – 4 = stredný počet obrátok
5 – 6 = vysoký počet obrátok
Potrebný počet obrátok závisí od druhu 
obrábaného materiálu a dá sa zistiť na základe 
praktickej skúšky.
Po dlhšej práci s nízkym počtom obrátok by 
ste mali ručné elektrické náradie ochladiť cca 
3-minútovým chodom s maximálnym počtom 
obrátok bez zaťaženia.
Tabuľka otáčok

Materiál   

 Priemer 
frézo-

vacieho 
nástroja 

Stupne otáčok

Tvrdé drevo
(buk) 

4 – 10mm 5-6

12 – 20mm 3-4

22 – 40mm 1-2

Mäkké drevo
(borovica)

4 – 10mm 5-6

12 – 20mm 3-6

22 – 40mm 1-3

Drievotrieskové 
dosky

4 – 10mm 3-6

12 – 20mm 2-4

22 – 40mm 1-3

Plasty
4 – 15mm 2-3

16 – 40mm 1-2

Hliník 
4 – 15mm 1-2

16 – 40mm 1

Údaje uvedené v tabuľke predstavujú orientačné 
hodnoty. Potrebný počet obrátok závisí od 
druhu obrábaného materiálu a od pracovných 
podmienok a dá sa zistiť na základe praktickej 
skúšky.

Konštantná elektronická regulácia 
a plynulé spustenie (Iba pre modely 
WX16RT a WX16RT.1) 
Konštantná elektronická regulácia udržuje 
konštantné otáčky pri chode naprázdno a počas 
väčšiny prevádzkových podmienok. Plynulé 
spustenie spomaľuje zvyšovanie otáčok motora, 
aby bolo obmedzené „kopanie“ motora alebo 
účinok momentu, čím je zvýšený komfort a 
bezpečnosť obsluhy.

4. NASTAVENIE FRÉZOVACEJ HĹBKY
 V závislosti na typu frézovánia može být hlubka 
frézování prednastavená do několkích krokou.

Nastavenie frézovacej hĺbky sa 
smie vykonávať len vtedy, keď je 

ručné elektrické náradie vypnuté.

Hrubé nastavenie hĺbky frézovania 
Postavte frézku na obrobok, ktorý chcete obrábať.
Pomocou regulátora na jemné nastavenie hĺbky 
frézovania (1) nastavte jemné nastavenie hĺbky 
frézovania do strednej polohy. Pri tomto úkone 
otáčajte regulátorom, kým nebudú značky (23) na 
zadnej časti frézky zarovnané ako na uvedenom 
obrázku. Potom nastavte stupnicu (2) na hodnotu 
„0“ (pozrite C). Nastavte odstupňovaný doraz (9) 
na najnižšiu polohu. Doraz znateľne zaskočí.
Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (7) tak, aby sa 
hĺbkový doraz (6) mohol voľne pohybovať.
Uvoľnite upínaciu páku (3) otáčaním v smere 
pohybu hodinových ručičiek a pomaly spúšťajte 
frézku dole,
kým sa frézovací nástroj nebude dotýkať povrchu 
obrobku. Zaistite frézku otáčaním upínacej
páky proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Stlačte hĺbkový doraz smerom dole, kým sa 
nebude dotýkať odstupňovaného dorazu (9). 
Nastavte hĺbkový doraz (6) na požadovanú 
hĺbku frézovania a utiahnite krídlovú skrutku (7). 
Uvoľnite upínaciu páku a nastavte frézku späť do 
hornej polohy.
Hrubé nastavenie hĺbky frézovania by ste mali 
skontrolovať vykonaním skúšobného frézovania a 
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ak to bude nutné, urobte opravu nastavenia.
Jemné nastavenie hĺbky frézovania
Po vykonaní skúšobného frézovania sa môže 
vykonať jemné nastavenie hĺbky frézovania 
otáčaním regulátora na jemné nastavenie (1 
značka na meradle = 0,1 mm/1 otáčka = 2,0 mm). 
Maximálny rozsah nastavenia je zhruba +/− 8 
mm.
PRÍKLAD: Znovu vysuňte frézku nahor a 
zmerajte hĺbku frézovania (nastavená hodnota = 
10,0 mm, aktuálna hodnota = 9,8 mm).
Zdvihnite frézku a podložte vodiacu dosku (11) 
takým spôsobom, aby mohla byť frézka voľne 
spustená dole tak, aby sa frézovací nástroj 
nedotýkal obrobku. Znovu spúšťajte frézku 
dole, kým sa hĺbkový doraz nebude dotýkať 
odstupňovaného dorazu (9).
Potom nastavte stupnicu (2) na hodnotu „0“.
Povoľte krídlovú skrutku.
Pomocou regulátora jemného nastavenia (1) 
nastavte hĺbku frézovania v smere pohybu 
hodinových ručičiek o 0,2 mm/
2 značky na stupnici (= rozdiel medzi 
požadovanou hodnotou a aktuálnou hodnotou).
Znovu utiahnite krídlovú skrutku.
Znovu vysuňte frézku nahor a skontrolujte 
nastavenú hĺbku frézovania ďalším skúšobným 
frézovaním.
Po nastavení hĺbky frézovania by sa už nemala 
meniť poloha ukazovateľa (26), na hĺbkovom 
doraze, aby mohli byť na stupnici stále odčítané 
aktuálne hodnoty. 

5. POUŽITIE ODSTUPŇOVANÉHO 
DORAZU
a) Rozdelenie frézovania do niekoľkých 
krokov
Pri vykonávaní hlbokého frézovania sa odporúča, 
aby ste toto frézovanie vykonávali v niekoľkých 
krokoch, pri ktorých sa bude odoberať stále 
menej materiálu. Pomocou odstupňovaného 
dorazu môže byť frézovanie rozdelené do 
niekoľkých krokov.
Nastavte požadovanú hĺbku frézovania s 
odstupňovaným dorazom nastaveným v najnižšej 
polohe. Vyššie stupne sa môžu potom použiť na 
dve posledné frézovania.
b) Prednastavenie pre rôzne hĺbky 
frézovania
Ak sa pri frézovaní obrobku vyžaduje použitie 

niekoľkých odlišných hĺbok frézovania, tieto 
hĺbky môžu byť prednastavené pomocou 
odstupňovaného dorazu.

6. SMER POSUVU (Pozrite b, c)
Smer posuvu frézky sa musí vždy vykonávať proti 
smeru otáčania frézovacieho nástroja (frézovanie 
nahor). 
Ak sa frézovanie vykonáva s frézovacím 
nástrojom otáčajúcim sa smerom dole (frézovanie 
dole), môže dôjsť k strate kontroly nad frézkou.

7. PROCES FRÉZOVANIA
Nastavte hĺbku frézovania podľa skôr uvedeného 
postupu. 
Postavte frézku na obrobok.
Uvoľnite upínaciu páku otočením v smere 
pohybu hodinových ručičiek a pomaly spúšťajte 
frézku dole, kým sa hĺbkový doraz nedostane 
do kontaktu s odstupňovaným dorazom. Zaistite 
frézku v tejto polohe otočením upínacej páky 
proti smeru pohybu hodinových ručičiek a 
potom zapnite frézku. Frézujte s rovnomernou 
rýchlosťou posuvu. Po dokončení frézovania 
nastavte frézku späť do hornej polohy a vypnite ju.

8. FRÉZOVANIE S KOPÍROVACOU 
OBJÍMKOU
Pomocou kopírovacej objímky (24) môžete 
prenášať obrysy z predlôh resp z rôznych šablón 
na obrobky.
Umiestnite kopírovacie puzdro nad otvor 
nachádzajúci sa uprostred základne a zarovnajte 
dva priechodné otvory v spodnej časti základne 
so zahĺbenými otvormi v kopírovacom puzdre. 
Upevnite kopírovacie puzdro pomocou dodaných 
matíc a skrutiek (pozrite D).

9. PROCES FRÉZOVANIA (Pozrite E)
VAROVANIE:  Zvoľte frézovací 
nástroj s menším priemerom, než 

je vnútorný priemer vodiaceho puzdra.
Nastavte frézku s kopírovacím puzdrom proti 
šablóne. Uvoľnite upínaciu páku otočením v 
smere pohybu hodinových ručičiek a pomaly 
spúšťajte frézku smerom k obrobku, kým sa 
nedosiahne nastavená hĺbka frézovania.
Veďte frézku s vyčnievajúcim kopírovacím 
puzdrom pozdĺž šablóny a pri frézovaní vyvíjajte 
mierny bočný tlak.
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POZNÁMKA: Z dôvodu presahujúcej výšky 
vodiaceho puzdra musí mať šablóna minimálnu 
hrúbku 8 mm.

10. FRÉZOVANIE HRÁN ALEBO 
TVAROVÉ FRÉZOVANIE
Pri frézovaní hrán alebo tvarovom frézovaní bez 
paralelného dorazu musí byť frézovací nástroj 
vybavený vodiacim kolíkom alebo guľôčkovým 
ložiskom.
Veďte frézku bočne vzhľadom k obrobku a 
nechajte frézovací nástroj v zábere, kým vodiaci 
kolík alebo guľkové ložisko frézky nedosiahne 
okraj frézovaného obrobku.  Veďte frézku pozdĺž 
okraja obrobku oboma rukami a dbajte na to, 
aby bola správne usadená základňa. Ak sa bude 
na frézku vyvíjať príliš veľký tlak, môže dôjsť k 
poškodeniu okraja obrobku.

11. FRÉZOVANIE S PARALELNÝM 
DORAZOM(Príslušenstvo – Pozrite F, G)
• Paralelný doraz (21) s vodiacimi tyčkami (27) 

zasuňte do základnej dosky (10) a krídlovými 
skrutkami (12) ho utiahnite na požadovanú 
vzdialenosť.

• Používajte rovnomernú rýchlosť posuvu a 
vyvíjajte bočný tlak na kopírovacie vodidlo (21) 

 počas vedenia frézky pozdĺž okraja obrobku.

12. FRÉZOVANIE KRUHOVÝCH 
OBLÚKOVÝCH PROFILOV(Pozrite H, I)
•  Obráťte paralelné vodidlo (čelné plochy 

smerom hore) a zasuňte vodiace tyče do 
základne. Upevnite centrovací kolík (22) 
k paralelnému vodidlu (priechodný otvor) 
pomocou krídlovej skrutky (28).

•  Zapichnite centrovací kolík do označeného 
stredu kružnice a veďte frézku rovnomernou 
rýchlosťou po povrchu obrobku.

13. FRÉZOVANIE S VODIACIM 
LOŽISKOM (Pozrite J, K)
Zasuňte paralelné vodidlo s vodiacimi tyčami do 
základne. Upevnite vodiaci valček namontovaný 
na paralelnom vodidle.
Veďte frézku pozdĺž okraja obrobku a vyvíjajte na 
ňu ľahký bočný tlak.

ÚDRŽBA
Pred vykonaním akéhokoľvek 
nastavovania, opráv a údržby odpojte 
brúsku od siete.
Vaša brúska nevyžaduje žiadne dodatočné 
mazanie ani údržbu. 
Vaše náradie nevyžaduje žiadny servisný zásah. 
Svoje náradie nikdy nečistite vodou alebo 
chemickými čistiacimi prostriedkami. Vytrite ho 
suchou handrou. Náradie ukladajte na suchom 
mieste. Vetracie otvory motora udržiavajte čisté. 
Ovládacie prvky zbavujte prachu. Cez vetracie 
štrbiny občas možno vidieť iskrenie komutátora. 
Je to normálne a neznamená to poškodenie 
nástroja. 
Ak je poškodená napájacia šnúra, treba ju nechať 
vymeniť u výrobcu, v servise alebo o to požiadať 
kvalifikovaného pracovníka.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Elektrické výrobky neslobodno likvidovať 
spolu s domácim odpadom. Recyklujte 
v zberných miestach na tento účel 

zariadených. O možnosti recyklácie sa informujte 
o miestnych úradov alebo u predajcu.
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VYHLÁSENIE O ZHODE
My, 
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Vyhlasujeme, že výrobok:
Popis   Frézka WORX
Typ   WX15RT WX15RT.1 WX15RT.2  
WX16RT WX16RT.1(RT- označenie 
strojového zariadenia, zástupca – 
frézka)
Funkcia    Frézovanie drážok alebo 
tvarovanie okrajov a hrán v rôznych 
materiáloch

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

Štandardy zodpovedajú normám:
EN 60745-1
EN 60745-2-17
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Osoba oprávnená za zostavenie technického 
súboru:
Názov    Russell Nicholson
Adresa  Positec Power Tools (Europe) 
Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, 
Veľká Británia

2014/10/16
Yujin Tang
Manažér kvality POSITEC
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