
    TECHNICKÉ PODMÍNKY  PRO  ELEKTRICKÝ   RUČNÍ  HOBLÍK – DÁLE JEN HOBLÍK 

  

Šířka hoblování ………………………………. 300mm                  Jmenovité napětí  ………..……… 230V 

Hloubka hoblování …………………………. 0 – 4 mm               Kmitočet ………………..…………… 50-60Hz                           

Otáčky bez zátěže …………………………. 15 000min              Jmenovitý příkon ………………… 2150w 

Celková délka ………………………………… 560mm 

Čistá hmotnost ……………………..………. 12KG 

Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou 

měnit bez předběžného oznámení. 

Poznámka:  Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Výstraha! 

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní  bezpečnostní  opatření, aby se 

snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd. 

K zajištění bezpečné práce: 

1. Udržujte pracoviště v čistotě. 

2. Zvažujte pracovní prostředí. 

Nevystavujte hoblík působením vlivům deště. Nepoužívejte hoblík na vlhkých a mokrých místech. 

Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte hoblík v místech, kde se nachází 

hořlavé tekutiny a plyny. 

3.   Chraňte se před elektrickým úderem. 

4.   Nedovolte dětem přístup k hoblíku. 

5.   Skladovaní hoblíku: 

Není-li hoblík v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech 

mimo dosah dětí.  

6.   Nevyvíjejte zvýšený tlak na hoblík. V případě, že je nutno zvýšit tlak na hoblík jsou tupé nože. 

V tom případě je nutné nože vyměnit, aby se předešlo poškození hnacího ústrojí. Hoblík provede 

práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem. 

7.   Správně se oblékejte, neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být 

zachyceny pohyblivými částmi hoblíku. Používejte ochranou pokrývku na dlouhé vlasy. 



8.   Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. 

9.   Nakládejte šetrně s kabelem.  

10. Zabezpečte obráběný kus. 

11. Při práci se nepředklánějte. 

12. Věnujte náležitou péči údržbě. 

13. Po ukončení práce hoblík odpojte od zdroje napájení.   

14. Odstraňte seřizovací klíče. 

15. Zabraňte nechtěnému spuštění. 

16. Prodlužovací kabely při venkovním užití: 

Při venkovním užívání hoblíku používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový 

účel určeny a patřičně označeny. 

17. Soustřeďte se vždy na prováděnou práci . 

18. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny. 

19. V případě poruchy nechejte hoblík opravit odborníkem. 

Výstraha:  

Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení než toho, které je doporučeno v těchto 

„Pokynech pro provoz“ může vyvolat riziko zranění osob 

20. V případě poruchy nechejte hoblík opravit odborníkem. 

 

ÚDRŽBA. 
Upozornění: 

Před zahájením jakékoliv práce na hoblíku se vždy přesvědčte, zda je hoblík vypnutý a odpojený od 

zdroje napájení. 

 

POKYNY PRO PROVOZ. 
Demontáž a montáž hoblovacích nožů 

DŮLEŽITÉ: 

PŘED DEMONTÁŽÍ NEBO MONTÁŽÍ HOBLOVACÍCH NOŽŮ SE VŽDY PŘESVĚDČTE, ZDA JE HOBLÍK 

VYPNUTÝ A ODPOJEN OD ZDROJE NAPÁJENÍ. 



Při demontáži nožů odstraňte nejprve hobliny nebo cizí materiály, které jsou usazeny na válci nebo 

nožích. Použijte nože se stejnými rozměry a se stejnou hmotností, v opačném případě by došlo 

k vibraci válce, jehož důsledkem by bylo nedokonalé hoblování a mohlo by případně dojít k poškození 

hoblíku. 

Položte nůž na základnu měrky tak, aby hrana nože byla dokonale vyrovnaná s vnitřní hranou desky 

měrky. Položte nastavovací destičku na nůž a pak jednoduše zatlačte na patku nastavovací destičky, 

která je vyrovnaná se zadní stranou základu měrky a utáhněte dva šrouby na nastavovací destičce. 

Nyní nasuňte patku nastavovací destičky do drážek válce a pak na ni nasaďte kryt válce. Utáhněte 

rovnoměrně instalační šrouby a střídavě je dotahujte pomocí nástrčného klíče. 

UPOZORĚNÍ: 

Při uchycování nožů do stroje utáhněte pečlivě montážní šrouby nože. Volné instalační šrouby by 

mohly vytvářet rizika a nebezpečí. Vždy zkontrolujte, zda jsou tyto šrouby bezpečně dotaženy. 

SPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ HOBLOVACÍCH NOŽŮ. 

Hoblovaný povrch bude nerovný s hrubými konci, nebude-li hoblovací nůž správně nastaven a 

zajištěn v požadované poloze. Nůž se musí montovat tak, aby řezná hrana byla absolutně rovná, tj. 

rovnoběžná s povrchem zadního základu. 

NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU: 

Hloubka řezu se nastavuje jednoduše uvolněním zajišťovacího šroubu, který je umístěn vlevo v přední 

části stroje. Pohybem páčky směrem k motoru se hloubka přidává, opačným směrem ubírá. Pokud je 

hoblík v záběru na plnou šíři – 300 mm – není povolen větší úběr třísky než 1 mm a to z důvodu 

možného poškození hnacího ústrojí a elektromotoru. 

 

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ. 
UPOZORNĚNÍ: 

Před připojením hoblíku ke zdroji napájení vždy zkontrolujte, zda se spínač správně aktivuje a zda se 

vrací do polohy OFF při uvolnění. 

ODBLOKOVACÍ TLAČÍTKO. 

Aby se zabránilo náhodnému stisknutí spouště, je hoblík opatřen odblokovacím tlačítkem. Ke 

spuštění hoblíku stiskněte odblokovací tlačítko a stlačte spoušť. K zastavení hoblíku spoušť uvolněte. 

HOBLOVÁNÍ. 
Nejprve položte přední základovou desku hoblíku naplocho na povrch kusu, který se má obrábět, aniž 

by se nože povrchu dotýkaly. Hoblík zapněte a čekejte, až otáčky nožů dosáhnou plné rychlosti. Pak 

posuňte hoblík jemně dopředu. Na začátku hoblování vyviňte přiměřený tlak na přední část hoblíku a 

pak na zadní stranu hoblíku na konci hoblování. Hoblování se usnadní, nakloníte-li mírně obráběný 

kus tak, abyste mohli hoblovat směrem dolů. Otáčky a hlouba řezu závisí na druhu konečné úpravy. 

Hoblík udržuje řezání při takových otáčkách, které nezpůsobí ucpání hoblinami. Při hrubém řezání se 



hloubka řezu zvyšuje, zatímco při jemném řezání, k dosažení hladšího povrchu, je nutno snížit 

hloubku řezání a postupovat s hoblíkem pomaleji.   

SERVIS 

Opravy v záruční a pozáruční době provádí výrobce.  

 

ZÁRUKA 

Výrobce poskytuje na hoblík záruční dobu 24 měsíců. 

V záruční době výrobce zajistí bezplatnou opravu za těchto podmínek: 

- reklamace je uplatněna v záruční době 

- hoblík byl používán podle doporučení výrobce 

- do hoblíku nezasahovala neoprávněná osoba (osobou oprávněnou je pouze osoba,  smluvně                  

pověřená výrobcem provádět záruční opravy 

- k opravě byl předán kompletní hoblík včetně potvrzeného záručního listu. 

Do záruky nespadají škody vzniklé běžným opotřebováním, přetěžováním a neodborným zacházením.  

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl hoblík v záruční opravě. 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. 

Prohlašujeme s plnou naší odpovědností, že tento výrobek je v souladu s následujícími normami a 

normativními dokumenty.  

ČSN EN  50144-1 

ČSN EN 55014-1 

ČSN EN 61000-3 

ČSN EN 44144-2-14 

ČSN EN 55014-2 

ČSN EN 61000-3-3 

S nařízením vlády  18/2003sb, 24/2003sb 

 


