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Základní vybavení:
1x HandXcenter
5x bílý pad, 218 mm 

HANDXCENTER
RUČNÍ STROJ NA ZAPRACOVÁNÍ     
BARVY DO DŘEVA

NÁVOD K POUŽITÍCZ
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Před použitím stroje si nejdříve bezpodmínečně přečtěte  návod na použití.
Tento návod na použití je určen pro obsluhující personál.
1.  Před vlastním sestavením,  uvedením do provozu a údržbou stroje se   
 seznamte s pokyny a doporučeními v této příručce.
2.  Díky tomu budete stroj ovládat bezpečně a optimalizujete výkon stroje.
 Péče a údržba dle těchto pokynů chrání Vaši bezpečnost a také hodnotu stroje.
3. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na osobách nebo na  
     majetku způsobené nesprávnou manipulací se strojem!

1. Bezpečnostní předpisy:

Pro Vaši vlastní bezpečnost
Než začnete HandXcenter používat přečtěte si tento návod k obsluze a nechte si 
ho na dosah. HandXcenter mohou používat pouze osoby, které byly poučeny o 
manipulaci a které byly výslovně pověřeny jeho obsluhou.

Varování!
HandXcenter není vhodný pro práci na povrchách, ze kterých se uvolňují zdraví 
škodlivé prachy a kapaliny.  Nepoužívejte stroj na schodech!

Pozor! 
Nikdy nepřekračujte elektrické kabely. Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem !

Generelní informace
Provoz zařízení HandXcenter podléhá příslušným národním předpisům.
Kromě provozních pokynů a závazných předpisů pro prevenci úrazů platných v 
zemi použití je třeba dodržovat také uznaná technická pravidla pro bezpečnou a 
profesionální práci. Jakékoli pracovní metody, které by ohrozili bezpečnost lidí  
jsou zakázány. 
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Vhodnost použití stroje
>  HandXcenter je určen pouze pro vnitřní použití v budovách. 
>  Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Výrobce nezodpovídá za  
 škody z toho vyplývající; riziko nese sám uživatel.
>  Použití v souladu s určením zahrnuje také dodržování podmínek    
 provozu, údržby a oprav stanovených výrobcem. 
>  Je třeba dodržovat příslušné předpisy pro prevenci úrazů a další obecně   
 uznávaná pravidla bezpečnosti práce.
>  Neoprávněné změny na stroji vylučují odpovědnost výrobce za následné škody.
>  Výrobce neodpovídá za poškození zařízení a substrátů a povrchů, které   
 mají být ošetřeny a které vyplývají z použití nesprávných kartáčů, padů a   
 čisticích prostředků.

Odpovědnost za výrobek
Obsluha je výslovně upozorněna, že stroj může být používán pouze k určenému 
účelu. V případě, že zařízení nebude používáno tak, jak bylo zamýšleno, je to 
výhradní odpovědnost uživatele. Výrobce za toto počínání  není odpovědný.

Zdroje nebezpečí
>  Když je stroj v klidu, musí být padovací jednotka okamžitě vypnuta, aby   
 nedošlo k poškození povrchu.

Pracoviště
>  Pracoviště je obvykle ve výšce stolu a mělo by být uklizené, prázdné   
 bez předmětů

Oprávněný personál údržby
>  Servis a opravy zařízení HandXcenter mohou provádět pouze osoby, které mají  
 profesionální a právní legitimitu

Čistící a ošetřovací prostředky
>  Při používání čisticích a ošetřovacích prostředků věnujte pozornost výstražným  
 upozorněním výrobce; v případě potřeby noste ochranné brýle a ochranný  
 oděv.
>  Používejte pouze nepěnivé a nehořlavé  čistící prostředky, které neobsahují  
 látky, které jsou obecně zdraví škodlivé.

Výslovně upozorňujeme na nebezpečí používání vysoce hořlavých, 
hořlavých, toxických, zdraví ohrožujících, žíravých nebo dráždivých látek.

První uvedení do provozu
>  Provozovatel odpovídá za poučení uživatele.
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2. Konstrukce zařízení

1. Pouzdro motoru
2. Rukojeť
3. Vypínač/Zapínač
4. Kabel
5. Podložka se suchým zipem pro uchycení bílého padu

3. Příslušenství

K dispozici je následující příslušenství:

1. Nanášecí bílý pad, 218 mm (5x)
     Výrobek č.: 14000264

2. Unášecí deska
     Výrobek č: 14000263

Upozornění:
Po použití nikdy nenechávejte HandXcenter položený na podložce z bílého padu. 
Díky hmotnosti stroje by byl pad stlačen tak, že další práce s ním již není v takovém 
případě možná. Pad musí být vždy před započetím práce  vyměněn.

4. Údržba / Osvěžování naolejovaných povrchů s Osmo  
Údržbovým olejem  nebo Top olejem

>  Nejprve očistěte povrch pomocí 
 Osmo Intenzivního čističe

>  Po úplném zaschnutí aplikujte 
 Osmo Údržbový olej nebo
 Osmo Top Olej přímo na dřevěný 
 povrch          

>  Připevněte bílý pad na suchý zip 

>  Vypadujte pomocí bílého padu

Pozor: Tvoříli se Vám viditelné pruhy, které nelze rozpadovat znamená to, že na 
povrchu je příliš mnoho materiálu. Otočte bílý pad a vypadujte čistě bez viditelných 
optických vad. Nasáklý pad můžete také použít na opracování dalších zatím barevně 
neopracovaných  povrchů, které se chystáte opracovávat tou samou barvou.

1 2
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5. Barvení s Olejovým mořidlem, Dekoračním voskem,   
Tvrdým voskovým olejem barevným  a Barevným olejem

>  Barevné oleje s Osmo 
 mikrovláknem, štětcem nebo        
 bavlněným hadrem naneste na  
 zpracovávaný dřevěný
 výrobek ve velmi slabé vrstvě.

>  Pak rychle pomocí HandXcenteru       
 a bílého padu rozpadujte 
 rovnoměrně a vmasírujte pigmenty 
 do pórů dřeva, dokud nezískáte 
 rovnoměrné rozložení barev resp. 
 rovnoměrné optické barevné opracování.

>  Na místech, která jsou obtížně přístupná, jako jsou například vnitřní rohy   
 zásuvek nebo podobná místa, lze alternativně dopracovat ručně pomocí   
 ručního držáku na pad s bílým padem.

Pozor: Tvoří-li se Vám pruhy  je na povrchu příliš mnoho materiálu. Otočte bílý pad 
nebo rozpadujte nadbytečný materiál nasáklý do padu na jiný, zatím  neošetřený díl 
dřeva, který budete barevně opracovávat.

>  Pokud je vyžadováno intenzivnější zbarvení, lze proces opakovat podruhé poté, 
 co první vrstva úplně uschne.              

Bezbarvá konečná povrchová úprava:
Aby byly barevné pigmenty ochráněny před  odřením a dalším mechanickým poško-
zením jako například na deskách stolů, kuchyňských pracovních deskách, a jiných 
plochách je nutné nanést konečnou 1 vrstvu jedním z bezbarvých Tvrdých vos-
kových olejů nebo Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním popř. s Průmyslovým 
dekoračním voskem. Řiďte se Osmo pokyny a technickými listy produktu.
Více informací v katalogu Osmo nebo na www.au-mex.cz / Informace a rady /  
Informace o produktu.

6. Servis

>  V případě opravy kontaktujte svého specializovaného velkoobchodníka nebo  
 servisní autorizovanou  dílnu.
>  Pozor! Tento stroj je určen pouze pro použití na rovných površích.
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7. Péče –  pro údržbu  je třeba dodržovat následující   
    informace:

>  Při čištění a údržbě stroje nebo při výměně součástí musí být pohon vypnut a 
 musí být vytažena zástrčka ze zásuvky.
>  Napájecí kabel nesmí být  poškozen přetrhnutím, rozříznutím, rozdrcením,  nebo 
 podobně.
>  Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován na známky poškození.
>  Stroj nesmí být používán, pokud stav napájecího kabelu není dokonalý.
>  Při použití nebo výměně síťí nebo kabelů pro připojení zařízení nejsou povoleny  
 odchylky od verzí specifikovaných výrobcem.
>  Při výměně spojů síťového připojení nebo připojovacích vedení zařízení musí být 
 zaručena ochrana proti stříkající vodě a mechanická pevnost.
>  Pokud je suchý zip na otočném talíři již  hladký, poškozený nebo silně znečištěný 
 barvou, musí být vyměněn, aby se zajistilo správné fungování stroje.
>  Nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé, hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé nebo 
 dráždivé látky.
>  Opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska nebo odborníci  
 v této oblasti, kteří jsou obeznámeni se všemi příslušnými bezpečnostními  
 předpisy.

8. Technická data

Aktuální hodnoty motoru: 230 V; 50 Hz
Akustický tlak: 75dB
Jmenovitý příkon: 120 W; 1,9 A
Počet kmitů: 3100 /min.
Ø talíře na suchý zip: 240 mm
Pracovní šířka: 218 mm
Pracovní hmotnost: 2,4 kg
Třída ochrany: I
Délka kabelu: 2 m

Technické změny podléhají změnám.

Výše uvedené informace byly poskytnuty podle našich nejlepších znalostí   
a přesvědčení, ale bez záruky. (Stav: 07/2020)




