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POPIS SYMBOLŮ

Tato příručka používá symboly, aby upozornila na možná rizika. Měli byste si být vědomi 
těchto symbolů a jejich významu.

VAROVÁNÍ! Tento symbol označuje upozornění, varování nebo potenciální nebezpečí. Pokud toto 
varování ignorujete, můžete ublížit sobě i ostatním. Abyste předešli riziku požáru, zranění a 
elektrických zkratů, měli byste se řídit pokyny.

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD. Návod uschovejte.

OZNAČENÍ CE
Toto elektrické nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním normám.

SYMBOL TŘÍDY II
Tento symbol označuje, že elektrické nářadí má dvojitě izolovaný kabel.

POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ ODĚV
Při používání elektrického nářadí vždy používejte vhodnou ochranu. Patří mezi ně ochrana 
očí, respirátory, rukavice a ochrana sluchu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE
Nevyhazujte tento produkt do domovního odpadu, ale přineste ho zpět do obchodu nebo na místní 
recyklační sběrnu.
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RADY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM

RADY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM

• Vždy používejte vhodné bezpečnostní vybavení, jako jsou rukavice, ochrana sluchu a očí.

• Používejte pouze příslušenství, které bylo pro tento stroj schváleno výrobcem.

• Tento stroj nesmí být používán pro jiné účely, než jsou výše popsané.

• Použití jiných unašečů, které mají jiné velikosti, hmotnosti atd. než dodávané,
musí mít výrobcem samostatně zkontrolovanou funkčnost.

INFORMACE O PRODUKTU

• Profesionálně vyrobeno pro automobilový sektor pod přísnými kontrolami kvality

• Ergonomický design se štíhlým tělem stroje

• Elektronika navržená pro konstantní kroutící momenty a otáčky

• Dvojitá redukční převodovka pro podstatně větší točivý moment než u jednoduchých
převodovek

• Dodáváno se 125mm polyuretanovým unašečem

VAROVÁNÍ:
Přečtěte si pozorně návod a dodržujte všechny pokyny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model T3000 V3

Orbitální mechanika 10mm excentrický kmit

Příkon 750 W

Rychlost otáčení (otáčky za minutu) 2500-5500 min-1

Provozní napětí 230-240V/50Hz

Průměr unašeče 125 mm

Závit 5/16" -24

Lpa (akustický tlak) 84dB (A)

Lwa (akustický výkon) 95dB (A)

Hmotnost 2,4 kg

Délka kabelu 8 m
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IDENTIFIKACE ČÁSTÍ

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být povrch bez prachu a nečistot.

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ LEŠTÍCÍHO KOTOUČE NA STROJ

Umístěte kotouč rovnoměrně na suchý zip a ujistěte se, že je vystředěný. Při demontáži leštícího kotouče buďte 

opatrní, abyste uchopili leštící kotouč za suchý zip, aby nedošlo k poškození pěny.

NANESTE LEŠTÍCÍ PASTU NA LEŠTÍCÍ KOTOUČ

Většina leštících past je k dispozici v tekuté formě. Před nanesením pasty na kotouč doporučujeme nejprve 
nastříkat lubrikaci (např. Liquid Elements Pad Prime) a poté aplikovat pastu ve 4-5 kapkách velikosti arašídu.
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1. Zamykací knoflík
2. Vypínač ON/OFF
3. Nastavení rychlosti
4. Indikátor tlaku
5. Rukojeť
6. Unašeč
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LEŠTĚNÍ

Leštící pastu naneste na plochu cca 60x60 cm a leštěte leštičkou tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného 
výsledku.

UPOZORNĚNÍ / ÚDRŽBA

Ujistěte se, že se stroj během procesu leštění nenakloní, může to vést k poškození ložisek nebo laku. Nikdy 
neprovozujte stroj s příliš velkým tlakem, je třeba vyvinout cca 4 kg tlaku včetně hmotnosti stroje (sledujte ukazatel 
přetlaku!) Chraňte stroj před znečištěním zbytky past, vodou, olejem a jinými kapalinami, které by mohly být 
nebezpečné pro stroj .

Skladujte tento stroj na chladném, suchém a nemrznoucím místě.

SKLADOVÁNÍ

Elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Musí 
být likvidovány samostatně ve sběrně elektronického odpadu.

LIKVIDACE

PODPORA
DETAILINGSHOP
Martin Jaroš
Na Vinohradech 142
26701 Králův Dvůr
Kontakt:
Telefon: +420602542150
E-Mail: info@detailingshop.cz
Web: www.detailingshop.cz

MOŽNÁ PŘÍČINA PRAVDĚPODOBNÉ ŘEŠENÍ

1. Napájecí kabel není zapojen.

2. Ze zásuvky není k dispozici žádné
napájení.

3. Tepelná ochrana zařízení vypnula stroj.

4. Vnitřní poškození nebo opotřebení
(uhlíkové kartáče nebo spínače).

1. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen.

2. Vypněte a odpojte zařízení. Zkontrolujte,
zda není spálená pojistka zásuvky. V
takovém případě zkontrolujte, zda má
zásuvka nebo obvod požadovanou
kapacitu. V opačném případě
kontaktujte svého elektrikáře.

3. Vypněte zařízení a nechte jej
vychladnout.

4. Vyměňte uhlíkové kartáčky nebo
kontaktujte podporu Liquid Elements.

Zařízení se nespustí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM
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1. Příliš velký tlak na povrch.

2. Ztráta napájení v důsledku příliš
dlouhého prodlužovacího kabelu, který
je příliš dlouhý nebo má příliš malý
průřez.

Opotřebované nebo poškozené 
uhlíkové kartáče.

Vnitřní poškození nebo opotřebení.

1.  Příliš rychlá práce se strojem nebo s
příliš velkým tlakem.

2. Zablokované větrací otvory zařízení.

3.  Motor je zatížen prodlužovacím
kabelem, který je příliš dlouhý nebo má
příliš malý průřez.

Vyměňte uhlíky. V případě potřeby 
kontaktujte podporu Liquid Elements.

Kontaktujte prosím podporu Liquid 
Elements.

1. Snižte tlak. Nechte stroj běžet
zvolenou rychlostí.

2. Vyčistěte větrací otvory. Při čištění
ventilace a odstraňování prachu
stlačeným vzduchem používejte vhodné
ochranné brýle a dýchací masky.

3. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Pokud je nutné použít prodlužovací kabel,
musí mít vhodný průřez a délku.

1. Snižte tlak, aby stroj mohl pracovat.

2. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud
je nutné použít prodlužovací kabel, musí
mít vhodný průřez a délku.

Zařízení pracuje 
pomalu 

Ztráta výkonu v 
průběhu času.

Nadměrný hluk 
nebo chrastění.

Přehřátí 
zařízení.

1. Unašeč nebo leštící kotouč je uvolněný
nebo není správně připevněn.

2. Poškozený nebo opotřebovaný leštící
kotouč, nebo nesprávný typ pro leštěný
materiál.

1.  Zkontrolujte, zda jsou všechna
příslušenství správně připevněna.

2.  Zkontrolujte stav unašeče nebo
leštícího kotouče. Používejte pouze
leštící kotouče správné velikosti. Vždy
dbejte na stav a zvolte správný typ.

Zařízení nemá  
účinný brusný 
nebo leštící 
výkon.

Při všech zásazích zařízení vždy vypněte. Při kontrole a údržbě zařízení vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a obecně 
uznávaná opatření.

MOŽNÁ PŘÍČINA PRAVDĚPODOBNÉ ŘEŠENÍPROBLÉM
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