
POZNÁMKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny.

RoHS

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis
tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s.
Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny

Tel. +420 387 316 285, E-mail: info@pht.cz
Vyrobeno pro PHT a.s.

www.magg.cz

POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené.

RoHS

Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis
tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s.
Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny

Tel. +420 387 316 285, E-mail: info@pht.cz
Vyrobeno pro PHT a.s.

www.magg.cz

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití
a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržiavajte pokyny
na použitie a dávajte pozor na ob-medzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku. 

NÁVOD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO POUŽITÍ KARTÁČŮ 

NÁVOD A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE POUŽITIE KIEF 

Bezpečnostní pokyny:
 
Před upevněním kartáče ve stroji proveďte vizuální kontrolu,
zda není jakýmkoli způsobem poškozen.
Poškozené, chybně upevněné nebo nesprávně používané kartáče 
mohou být velmi nebezpečné.
Používejte vždy ochranné brýle s postranním krytem.
Při práci používejte vždy pracovní rukavice.
Při práci s kartáči vzniká velké množství prachu, proto se chraňte 
respirátorem.
Kartáč je vyvinut pouze pro čištění a odjehlování.

Předepsaná montáž: 

Průměr otvoru / závitu upínací ma�ce / kartáče pro nasazení musí 
souhlasit s průměrem hřídele / závitem / na který je nasazován.
Obě příruby / závity / je třeba před upevněním kartáče řádně 
očis�t na dosedacích plochách.
Nepoužívejte kartáče, které vykazují nevyváženost nebo stranové 
házení. 

Návod k použi�: 

Obvodová rychlost a otáčky nesmí přesáhnout předepsanou
max. obvodovou rychlost. Kartáč lze použít k (o)čištění kovových 
povrchů např.  před svářením, k odstranění barvy, k odstranění rzi 
a pod.

Likvidace výrobku a odpadu: 

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto,
že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku 
vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené 
(např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte 
odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo 
k ukládání odpadu.

Bezpečnostné pokyny:

Pred upevnením kefy v stroji vykonajte vizuálnu kontrolu,
či nie je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Poškodené, chybne upevnené alebo nesprávne používané kefy 
môžu byť veľmi nebezpečné.
Používajte vždy ochranné okuliare s postranným krytom.
Pri práci používajte vždy pracovné rukavice.
Pri práci s kefami vzniká veľké množstvo prachu, preto sa chráňte 
respirátorom.
Kefa je vyvinutý len pre čistenie a odjehlovanie.

Predpísaná montáž: 

Priemer otvoru / závitu upínacej ma�ce / kefy pre nasadenie musí 
súhlasiť s priemerom hriadele / závitom / na ktorý je nasadzovaný.
Obe príruby / závity / je potrebné pred upevnením kefy riadne 
očis�ť na dosadacích plochách.
Nepoužívajte kefy, ktoré vykazujú nevyváženosť alebo stranové 
hádzanie.

Návod na použi�e: 

Obvodová rýchlosť a otáčky nesmie presiahnuť predpísanú max. 
obvodovú rýchlosť. Kefu možno použiť na (o)čistenie kovových 
povrchov napr. pred zváraniem, na odstránenie farby,
na odstránenie hrdze a pod.

Likvidácia výrobku a odpadu: 

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste 
si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla 
neopraviteľná závada, odneste ho na miesto k tomu určené
(napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.). Nelikvidujte 
odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené 
miesto na ukladanie odpadu.
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