
Instrukcja obsługi 

Nóż tarczowy z wbudowanym 
silnikiem AC Servo 

 

Model Zorro  100 



WAŻNE! 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki o tym jak prawidłowo, bezpiecznie i ekonomicznie korzystać z urządzenia. Stosowanie 
się do jej zaleceń pozwoli uniknąć zagrożeń, zmniejszyć przestoje w pracy, zwiększyć niezawodność i trwałość urządzenia. Instrukcja obsługi 
musi być zawsze dostępna na stanowisku pracy. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez pracownika przeszkolonego w zakresie 
BHP, po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA 

• Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem; 
• Wyłączaj maszynę przed wyjęciem wtyczki z gniazdka; 
• Podłączaj urządzeni tylko do gniazdka, które jest uziemione; 
• Odłącz napięcie, kiedy urządzenie nie jest używane np. do naprawy, wymiany ostrza; 
• Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, kiedy jest włączona; 
• Nie włączaj urządzenia, kiedy przewód jest uszkodzony, bądź podejrzewasz innego rodzaju uszkodzenie; 
• Nigdy nie dotykaj rękoma ruchomych elementów urządzenia i ostrza; 
• W czasie pracy zakładaj specjalne rękawice ochronne, które ochronią przed skaleczeniem, bądź trwałym kalectwem; 
• Nigdy nie demontuj osłon ani żadnych innych zabezpieczeń; 
• Używaj tylko naostrzonego ostrza 
• Nigdy nie usuwaj osłony ostrza podczas pracy, sprawdź osłonę przed każdym rozpoczęciem pracy; 
• Ostrza muszą być ostre i utrzymane w czystości; 
• Trzymaj ręce z dala od ostrych elementów, nigdy nie  próbuj zabierać krojonego materiału, gdy ostrze się kręci;   
• Zachowaj czystość w miejscu pracy; 
 
Wszelkie naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowanego technika. 
 
Instalacja elektryczna: 
Sprawdź, czy napięcie zasilające w gnieździe elektrycznym odpowiada danym na tabliczce znamionowej maszyny: jest to napięcie jednofazowe 
230V 50Hz. 
Sprawdź prawidłowość połączeń elektrycznych we wtyczce i gnieździe zasilającym zwracaj ąc uwag ę na ochron ę przeciwpora żeniow ą. 
Jeśli musisz używać przedłużaczy elektrycznych wybieraj tylko te najlepszej jakości posiadające uziemienie. 
Stosuj się do aktualnie obowiązujących norm elektrycznych i BHP. 
UWAGA – wszystkie prace zwi ązane z instalacj ą elektryczn ą musz ą być wykonywane przez  wykwalifikowanego elektryka. 
 
Przed przyst ąpieniem do pracy: 
Użytkowanie urządzenia pozbawionego którejkolwiek części zabezpieczającej (osłona ostrza) stanowi zagrożenie dla obsługi. 
Podczas pracy na stole roboczym powinien znajdować się tylko materiał, który będzie cięty.  
 
Gdy zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia, wyłącz je natychmiast i powiadom mechanika lub przełożonego. Po 
skończonej pracy wyłącz urządzenie oraz wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.  
 
To urz ądzenie nie jest zabawk ą! 
 
Uwaga! 
Urządzenia nie należy używać do innych celów i materiałów, niż te, do których została przeznaczona. 
Niestosowanie się do powyższej zasady może być niebezpieczne dla użytkownika oraz może spowodować trwałe uszkodzenia urządzenia. 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcją konser-
wacji. 
 
Dane techniczne 

Rozmiar noża Średnica ostrza 100 mm 

Napięcie 230V 

Wysokość cięcia 27 mm 

Maksymalna moc 250 W 

Hałas <55dB 

Waga 1,3 kg 

4-stopniowa prędkość 600, 800, 1000, 1200 r.p.m. 



Podstawowe operacje 

 

1. Włączenie urządzenia: naciśnij przycisk start/stop, na nożu zapali się czerwona dioda oznaczająca, że maszyna jest włączona . 

2. Zmiana prędkości: naciśnij przycisk „control” - każde pojedyncze naciśnięcie zmieni prędkość—w 4 stopniowym zakresie od 600-1200 
obrotów na minutę. 

3. Lampka LED: naciśnij przycisk „control” w sposób ciągły (przez ok. 3 sekundy), aby włączyć lampkę LED. Postępuj w taki sam sposób, 
aby wyłączyć funkcję lampki. 

Uwaga: Przed wykonywaniem jakiejkolwiek czynności związanej z obsługą noża (np. przed każdą zmianą noża) wyłącz urządzenie, a następnie 
wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj aż urządzenie całkowicie się wyłączy—czerwona lampka na nożu będzie wygaszona. 

 

Wymiana ostrza 

Krok pierwszy. Usuń osłonę ostrza wraz z oliwiarką (?) Krok drugi. Umieść klucz sześciokątny do 
otworu pozycjonującego. Za pomocą klucza 
motylkowego odkręć w kierunku przeciwnym 
do kierunku wskazówek zegara płytkę napina-
jącą. Usuń ostrze.  

Zamocuj nowe ostrze. Postępuj odwrotnie 
do powyższego opisu mocując na nowo 
wszystkie elementy uprzednio zdemonto-
wane. 

 

Obsługa  

Uzywaj tylko dobrze naostrzonych ostrzy. Jakiekolwiek uszkodzenie noża może spowodować niepoprawną pracę urządzenia. 

Oliwienie  

Należy oliwić nóż mniej więcej po przepracowaniu 50 godzin.  

Ostrzenie  

Zawsze używaj ostrego noża, Nóż musi być ostrzony, gdy tylko zauważysz, że się stępił. 

Ustaw prędkość noża na najniższe obroty (600 r.p.m.). 

Delikatnie popchnij kamień ostrzący w stronę ostrza i ostrz nóż przez ok. 2-3 sekundy. 

Inspekcja śrub mocuj ących 

Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby mocujące i upewniaj się, czy są właściwie dokręcone. Jeśli którakolwiek ze śrub będzie niedokręcona, 
natychmiast napraw to—zaniedbanie tej czynności może powodować poważne niebezpieczeństwo. 

 




