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Čtěte veškeré instrukce a varování před použitím tohoto stroje.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INSTRUKCE A VAROVÁNÍ PŘED POUŽITÍM TOHOTO STROJE 

Operátor 

PROSÍM, PAMATUJTE: 

1. Při použití elektrického nářadí, strojů nebo zařízení je třeba vždy třeba dodržovat základní 

bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. 

2. Pracovní prostor udržujte čistý. Nepřehledné prostory přitahují úrazy. 

3. Zvažte podmínky na pracovišti. Nepoužívejte stroje nebo elektrické nářadí ve vlhkých, mokrých 

nebo špatně osvětlených místech. Nevystavujte zařízení dešti, udržujte pracoviště dobře 

osvětlené. Nepoužívejte nástroje v přítomnosti hořlavých plynů nebo kapalin. 

4. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od všech pracovišť. 

5. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, 

jako jsou trubky, radiátory, rozsahy a skříně chladiva. 

6. Zůstaň ve střehu. Nikdy nepracujte, pokud jste unaveni. 

7. Nepoužívejte výrobek, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog. Přečtěte si výstražné štítky, 

abyste zjistili, zda může být váš úsudek nebo reflexy narušen. 

8. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by mohly být zachyceny v pohyblivých částech. 

9. Používejte omezující vlasový kryt, který skryje dlouhé vlasy. 

10. Používejte ochranu očí a uší. Vždy ji noste. 

11. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. 

12. Nesahejte přes nebo na běžící stroj. 

 

Před prací 

1. Ujistěte se, že vypínač je vypnutý OFF, když není stroj používán a před zapojením do sítě. 

2. Nesnažte se používat nepřiměřené příslušenství ve snaze překročit kapacitu nástroje. Schválené 

příslušenství je k dispozici u prodejce nebo u výrobce strojů. 

3. Před použitím jakéhokoliv nástroje pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozené nějaké díly, aby se 

zjistilo, zda bude správně fungovat. 

4. Zkontrolujte správnou funkci, zarovnání a umístění pohyblivých dílů, zda na stroji nejsou nějaké 

rozbité díly nebo upevňovací přípravky a jiné podmínky, které by mohly správnou funkci stroje 

narušit. Každá poškozená část by měla být včas opravena nebo vyměněna kvalifikovaným 

technikem. 

5. Nepoužívejte stroj, pokud se nějaký spínač řádně nevypne. 

 

Práce 

1. Nikdy netlačte nářadí ani nástavce do většího průmyslového nástroje. Je navržen tak, aby práci 

vykonával lépe a bezpečněji, pokud ji vykonává tak, jak byl určen. 

2. Přístroj nepřenášejte za napájecí kabel. 

3. Vždy odpojte kabel za zástrčku. Nikdy nevytahujte kabel ze zdi. 

4. Před odpojením ze zásuvky zařízení vždy vypněte. 

POKUD MÁTE ZA TO, ŽE STROJ NENÍ V DOBRÉM STAVU NEBO ŽE JE NEBEZPEČNÝ, NEPOUŽÍVEJTE JEJ! 

 

Pokyny pro uzemnění 

Tento stroj má tří kolíkovou zástrčku, třetí hrot je uzemnění. Zapojte tento kabel pouze do zásuvky se 

třemi hroty. Nepokoušejte se porazit ochranu uzemňovacího vodiče tím, že odříznete kulatý hrot. 

Odříznutí od země bude mít za následek ohrožení bezpečnosti a zrušení záruky. 
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NEUPRAVUJTE JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZÁSTRČKU. MÁTE-LI JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE 

NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE. 

 

SPECIFIKACE 

Max. oběžný průměr nad ložem 100 mm 
Max. délka obrobku 125 mm 
Otvor vřetena 10 mm 
Otvor přes brk koníku 10 mm 
Otáčky vřetena (Variabilní otáčky) 100-3800 ot/min +- 10 % 
Výkon motoru 150 W 
Velikost balení 500 x 400 x 310 mm 
Hmotnost netto/brutto 13/22 kg 

 

FUNKCE 

 

LEGENDA 

1. Kryt 2. Vřeteník 

2. Bezpečnostní stop tlačítko 4. Regulátor otáček 

5. Světlo – indikátor spuštění 6. Žluté světlo 

7. Kryt sklíčidla 8. 3čelisťové sklíčidlo 

9. DC motor 10. Opěrka nástroje (volitelné) 

11. Odlitek koníku 12. Řídicí kolo koníku 

13. Ruční kolo 14. Základna 

15. Ruční kolo 16. Lože 

17. Vodící šroub  
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1. VŘETENÍK 
Motor poskytuje přímý pohon na vřeteno přes vnitřní ozubený řemen. Otáčky vřetena jsou variabilní 

a jsou regulovány knoflíkem regulace otáček (4). Nachází se na hlavním ovládacím panelu. 

3-čelistové samostředící sklíčidlo (8) je namontováno na přírubě vřetena. Chcete-li sklíčidlo odstranit, 

jednoduše odstraňte tři upevňovací matice na zadní straně příruby, aby bylo možné je volně táhnout 

společně se třemi upevňovacími šrouby. 

Poznámka: Sklíčidlo má ochranný kryt (7). Otevřením krytu se hlavní výkon soustruhu vypne, takže 

kryt při práci zavírejte. 

2. KONÍK 
Odlitek koníku (11) může být posunut podél lože do libovolné polohy a je zajištěn v poloze silou dvou 

šroubů (přední část koníku); aby se zajistil nebo uvolnil klín koníku, tak můžete odstranit nebo opravit 

odlitek koníku. 

3. SEDLO A PŘÍČNÝ SUPORT 

Sedlo nese příčný suport, na který je namontována Opěrka (10), která umožňuje provádět složité a 

jemné operace. To může být poháněno vodícím šroubem, přes hnací matici a poskytovat automatický 

posuv když je spojka (1) na správné pozici. 

 

VYBALENÍ A PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 
Po obdržení pečlivě vybalte soustruh, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda jsou 

nechybí nějaká část. V případě zjevného poškození nebo chybějících částí se prosím neprodleně 

obraťte na svého prodejce. 

S asistencí, s ohledem na hmotnost stroje, ho zvedněte na dobrý pevný povrch nebo pracovní stůl. 

Postupujte tak, že odstraníte všechny stopy konzervačního prostředku parafinem nebo kvalitním 

rozpouštědlem a lehce namažete všechny opracované povrchy. 

Nastavení sedla, příčného posuvu a složeného posuvu je továrně nastaveno tak, aby byl zajištěn 

hladký pohyb v obou směrech. Pokud však byly úpravy během přepravy narušeny, což je indikováno 

ztuhlým nebo nepravidelným pohybem, podívejte se na „nastavení a úpravy“ pro metody nastavení. 

Dodávají se všechny šestihranné klíče, které jsou nezbytné pro provedení různých nastavení, spolu s 

klíčem pro sklíčidlo pro tříčelisťové sklíčidlo a náhradní pojistkou. Držák pojistek se nachází na 

hlavním ovládacím panelu. 

Tři vnější čelisti pro tříčelisťové samostředicí sklíčidlo. Prodlužte kapacitu sklíčidla a podrobněji se o 

něm dozvíte v části „Příslušenství“. 

 

MONTOVÁNÍ STROJE 
Stroj by měl být namontován na pracovní stůl dostatečné výšky, abyste nemuseli ohýbat záda, abyste 

mohli provádět běžné operace. 

Ujistěte se, že je místo dostatečně osvětlené a že nebudete pracovat ve vlastním stínu. 
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POČÁTEČNÍ PROCEDURA 

A. POČAS INSTALACE - POČÁTEČNÍ START 

Nejprve zasuňte zástrčku soustruhu do zásuvky a potom uvolněte spínač nouzového zastavení (3), 

kontrolka napájení (5) se rozsvítí. 

Zapněte stroj JEMNÝM otáčením knoflíku regulace otáček (4) ve směru hodinových ručiček. Po 

zapnutí se ozve cvaknutí, ale vřeteno se neotáčí, dokud se knoflík neotáčí o něco dále. Rychlost se 

bude postupně zvyšovat, čím více se otočí knoflík. 

Nechte stroj běžet celkem 5 minut, během této doby postupně zvyšujte otáčky vřetena na maximum. 

Před zastavením stroje a odpojením od sítě je třeba tuto rychlost provozovat minimálně 2 minuty. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty stále bezpečné a zda pracují správně a volně. 

Zkontrolujte také, zda jsou upevnění zajištěna. 

Pokud jsou nutné jakékoli úpravy, podívejte se do příslušné části v části „Nastavení a úpravy“. 

 

B. SPUŠTĚNÍ ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK 

1. Dbejte na všechna nezbytná preventivní opatření a zajistěte, aby se obrobky mohly otáčet zcela 

bez překážek. 

2. Postupujte podle pokynů uvedených v části A výše. 

3. Je-li práce dokončena nebo má být stroj ponechán bez dozoru, otočte knoflík regulace otáček do 

polohy OFF (vypnuto) a poté odpojte od sítě. 

 

POZOR: Napájecí systém tohoto stroje má automatické ochranné zařízení proti přetížení. Pokud 

budete řezat nebo vrtat příliš hluboko, systém přestane fungovat a rozsvítí se žlutá kontrolka (6, na 

hlavním panelu). Stačí jen vypnout knoflík pro regulaci otáček (4) a znovu jej zapnout. Systém bude 

fungovat znovu a žlutá kontrolka se automaticky vypne. 

 

OVLÁDÁNÍ 

JEDNODUCHÉ ZAPNUTÍ 

Před spuštěním stroje, jak je popsáno výše, je bezpodmínečně nutné zkontrolovat nastavení typu 

prováděné práce. 

Následující pokyny jsou návodem pro nastavení soustruhu, aby bylo možné provést jednoduché 

otáčení. 

VŽDY naplánujte svou práci. Připravte si výkresy nebo plán spolu s měřicími přístroji, které 

potřebujete, jako jsou mikrometry / verniery / třmeny atd. 

Vyberte řezný nástroj, který vytvoří požadovaný řez a uloží se do opěrky nástroje, s co nejmenším 

přesahem, který se zajistí třemi šrouby s šestihrannou hlavou. (V ideálním případě by měl být přesah 

cca 6 mm, ale ne více než 8 mm pro přímý nástroj). 

DŮLEŽITÉ je zajistit, aby špička řezného nástroje byla na středové ose nebo velmi málo pod ním. V 

žádném případě by neměla být nad středovou osou. 
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Tam, kde je to nutné, by měly být pod nástrojem použity podložky, aby se dosáhlo správné výšky, 

nebo pokud je hrot příliš vysoký, jediným způsobem je vybrat jiný nástroj nebo broušení špičky. 

Chcete-li zkontrolovat, zda je hrot ve správné výšce, umístěte nástroj tak, aby se špička téměř 

dotýkala bodu středu koníku. Měly by se shodovat. Pokud je to nutné, proveďte nastavení pomocí 

podložek, bruste břit nebo vyberte jiný nástroj. 

Pokud nebudete koník používat, můžete jej zcela odstranit povolením upevňovací matice na jeho 

základně a jejím vysunutím z lůžka. 

Označte povrch díla v místě, kde má být řez ukončen, tj. rameno, pomocí rýhy nebo podobnými 

prostředky, a pohybujte sedlem tak, aby řezný nástroj byl přímo naproti značce, pak se vsune do 

příčného suportu tak, aby se nástroj dotýkal povrchu díla. 

Při provádění těchto manévrů otáčejte sklíčidlem rukou, abyste se ujistili, že při otáčení nedojde k 

žádnému kontaktu s ním, to znamená, že mezi sedlem, příčníkem, nástrojovým sloupkem nebo 

řezným nástrojem a sklíčidlem je dostatečná vůle. 

Až budete spokojeni, zatáhněte řezný nástroj a naviňte sedlo směrem od vřeteníku, pak řezný nástroj 

naviňte až k práci, někde podél délky, která má být řezána, při otáčení díla rukou pomocí sklíčidla. 

Pomalu pokračujte v nastavování řezného nástroje, dokud se 

nedotkne povrchu. Zaznamenejte tuto polohu vynulováním stupnice 

na příčném suportu, tj. otočte pohyblivou stupnicí tak dlouho, dokud 

nebude nástroj v malé vzdálenosti od pravého okraje práce. Zatočte 

opět příčným posuvem, dokud se nulové značky opět neshodují. 

DŮLEŽITÉ: Pokud jdete kolem nulových značek, znovu posunňte zpět 

o alespoň jednu polovinu otáčky a pak pomalu znovu přidejte značky 

zpět. 

Kdykoli použijete měřítko jako indikátor, posunete příčný posuv nebo složený skluz. VŽDY používejte 

tento postup ke zvýraznění značek. To je třeba vzít v úvahu. 

Pokračujte v otáčení rukojeti o ekvivalentní hloubku řezu. 

POZNÁMKA: Pro hrubé řezání doporučujeme, abyste nepřesáhli 0,010 ”(0,25 mm) jako hloubku 

řezu. 

Tím je dokončen proces nastavení, abyste mohli zahájit řezací operaci, ale před spuštěním 

zkontrolujte polohu spojky pro změnu manuálního a automatického posuvu nastaveného doleva 

(ruka). 

Zapněte stroj tak, jak je popsáno v části „Postup při spuštění“, a pomocí ručního posuvu pomalu 

přidávejte řezný nástroj do práce. Pokračujte tak dlouho, dokud nedosáhnete předem označené čáry 

na díle, poté nástroj jednou nebo dvěma úplnými otočeními na rukojeti příčného posuvu posuňte. 

Vraťte sedlo zpět na začátek a pak naviňte nástroj stejným počtem otáček „v“, plus hloubku 

požadovaného řezu, a pokračujte ještě jednou.  

POZNÁMKA: popisujeme tu postup pro obecné hrubé řezání. Pro jiné typy řezů - dokončovací práce, 

řezání ramen atd. byste měli konzultovat vhodnou příručku. 

DŮLEŽITÉ: Levá ruka by měla být vždy volná, aby mohla stroj nouzově zastavit, pokud by to bylo 

nutné. 
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ÚDRŽBA 

Pro maximální výkon je nezbytné, aby byl soustruh řádně udržován. 

PŘED POUŽITÍM 

Před použitím stroj vždy zkontrolujte. Každé poškození by mělo být opraveno. Poškození 

opracovaných povrchů by mělo být opraveno olejovým kamenem. Před použitím otestujte ručně, 

abyste zajistili hladký chod všech dílů. 

Nastříkejte několik olejových kapek oleje na obě ložiska vodícího šroubu (na každý koncový držák 

jednou za den, pokud se používá nepřetržitě). 

Dejte několik kapek také na skluz oleje, který se nachází na horním povrchu skluzu, mezi dvěma 

šrouby s šestihrannou hlavou. 

 

PO POUŽITÍ 

Odstraňte všechny nečistoty ze stroje a důkladně vyčistěte všechny povrchy. Pokud jste použili 

chladicí kapalinu, ujistěte se, že je zcela vypuštěna ze zásobníku. 

Komponenty by měly být suché a všechny opracované povrchy by měly být lehce naolejované. Řezné 

nástroje vždy vyjměte a uložte na bezpečném místě 

 

UHLÍKY MOTORU 

Uhlíky motoru mohou být vyměněny odšroubováním uzávěrů v horní části motoru pod vřeteníkem. 

 

VOLBY A NASTAVENÍ 

Příležitostně může být nutné upravit různé komponenty, aby byl zachován optimální výkon. Úpravy, 

které mohou být provedeny, jsou následující: 

A. NASTAVENÍ KŘÍŽOVÉHO SUPORTU: 

Křížový suport je namontován na rybinovém posuvu, jak je znázorněno níže. Mezi šikmými plochami 

na jedné straně rybinovitého posuvu je vložen „výložníkový pásek“, který může být utažen proti 

posuvu pod vlivem tří šroubů „výložníku“ (nastavovací šrouby), které jsou upevněny podél jeho délky. 

Šrouby výložníku se nacházejí na pravé straně posuvu, přímo pod složenou posuvnou rukojetí. 

V průběhu času dochází k opotřebení na protilehlých plochách, což má za následek „podkluzující“ 

účinek. 

Chcete-li upravit výložník, zohledněte opotřebení a zajistěte, aby 

se šoupátko pohybovalo rovnoměrně a hladce, postupujte takto: 

1. Uvolněte všechny pojistné matice a rovnoměrně zašroubujte 

nastavovací šrouby, tj. použijte stejný moment pro každý šroub. 

Mělo by to pevně držet. Otestujte pokusem o otočení rukojeti, ale 

ne násilím. 

2. Zašroubujte každý šroub výložníku pouze o jednu čtvrtinu 

otáčky a zajistěte pojistné matice. 
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3. Znovu otestujte otočením rukojeti, pohyb by měl být rovný a hladký po celé své délce. 

4. Pokud je pohyb příliš volný, zašroubujte všechny seřizovače „v“ (in) o jednu osminu otáčky a zkuste 

to znovu. Podobně, pokud je pohyb příliš tuhý, zašroubujte nastavovače o jednu osminu otáčky, 

dokud není dosaženo správného nastavení. 

5. Dotáhněte všechny pojistné matice, abyste se ujistili, že se přitom nepohybují šrouby. 

6. Po dokončení zasuňte posuv zcela dolů a aplikujte olej na všechny spojované povrchy a závit 

podávacího šneku, pak sklouzněte zpět do normální polohy. 

 

B. NASTAVENÍ KONÍKU: 

Koník je uzamknutý jedním pojistným šroubem, je-li uvolněn zajišťovací šroub, koník se může 

pohybovat doleva nebo doprava, když je šroub zajištěn (přední část koníku), pak může být upevněn v 

libovolné poloze na lůžku. 

POZNÁMKA: 

Je důležité, aby se křížové a složené posuvy správně nastavily a aby nedocházelo k „podkluzům“. 

Jakékoliv nesprávné nastavení bude mít vážný vliv na kvalitu vaší práce, protože všechny budou 

přeneseny na hrot nástroje. Je nezbytné, aby byl nástroj co nejmenší. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Široká škála příslušenství je k dispozici pro váš stroj. Příslušenství je „volitelné příslušenství“, můžete 

si jej zakoupit u svého prodejce nebo u výrobce. 
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ROZKLAD STROJE 
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OBSAH BALENÍ 

Č. Popis Množství 

1. Mikro soustruh 1 

2. L Hex. klíč S: 3, 4, 5 Každý 1x 

3. Dvojitý klíč 5.5 * 7 1 

4. Pojistka 1 

5. Šroubovák 1 

6. Návod k použití 1 
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ELEKTRICKÝ NÁKRES PRO 230 V 
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ELEKTRICKÝ NÁKRES PRO 110 V 

 


