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Symboly
Va r o v á n í p Ĝ e d v š e o b e c n ý m
nebezpeþím
Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem

f

UpozornČní, rada

2
Technické údaje
RozmČry stolu
585 x 400 mm
Výška stolu se skládacími nohami 900 mm
Výška stolu bez skládacích nohou 316 mm
PrĤmČr frézy
max. 51 mm
Hmotnost modulového držáku
8,3 kg
Hmotnost s horní frézou OF 1010
11 kg

Rozsah dodávky

Modulový držák CMS-OF 1010
[1-1] Frézovací doraz
[1-2] M o d u l o v ý d r ž á k h o r n í f r é z y
OF 900/1000/1010
[1-3] Podložka
[1-4] Nastavení výšky Ĝezu
[1-5] PĜívodní lišta
[1-6] Obloukové frézovací zaĜízení
[1-7] PĜítlaþné zaĜízení
Modul CMS-Mod-OF 1010
Modulový držák CMS-OF 1010 s horní frézou
OF 1010 EBQ.
4
Správné použití
Modulový držák CMS-OF 1010 je urþen
k montáži horních fréz Festool OF 900 E,
OF 1000 EB, OF 1010 EBQ. Ve spojení se
základní jednotkou CMS-GE/Basis Plus
umožĖuje pevné použití výše uvedených
horních fréz Festool.
Jiné než vyjmenované horní frézy se nesmČjí
na držák montovat. Za škody a úrazy vzniklé
nesprávným použitím odpovídá uživatel.
5

Bezpeþnostní pokyny

ýtČte všechny bezpeþnostní pokyny a instrukce. Chyba pĜi dodržování varovných
upozornČní a instrukcí mĤže zpĤsobit zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo vážné
zranČní.
- PĜed uvedením do provozu si pozornČ
a úplnČ pĜeþtČte tento návod k obsluze,
návod k obsluze základní jednotky CMS-GE
a návod k obsluze horní frézy.
- Všechny pĜiložené dokumenty uschovejte
a náĜadí pĜedávejte dalším osobám pouze
s tČmito dokumenty.
- Nepracujte s poškozenou horní frézou
a zabraĖte pĜetížení motoru horní frézy.
- PĜed uvedením do provozu zkontrolujte,
jestli je horní fréza na modulovém držáku
CMS-OF 1010 správnČ pĜipevnČna a jestli
je modulový držák pevnČ spojen se základní jednotkou CMS-GE/Basis Plus.
- Dbejte na pevné usazení frézy a zkontrolujte její dokonalý chod.
- Nikdy nepoužívejte prasklé frézy nebo frézy, které zmČnily svĤj tvar.
- Pracujte pouze s náĜadím, které je urþené
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k ruþnímu posuvu.
- Dbejte na to, aby šlo posouvat pouze proti
smČru otáþení frézy.
- PĜi hoblování úzkých obrobkĤ používejte
tyþ k posouvání.
- Pracujte pouze se správnČ nastaveným
frézovacím dorazem, odsávací pĜírubou
a pĜítlaþným zaĜízením (viz kapitola „Nastavení“).
- U náĜadí s prĤmČrem menším než 26 mm
vložte do modulového držáku podložku.
(viz kapitola „6.5. Nasazení podložky“)
- Na tomto stroji pracujte pouze s obrobky,
které mohou být vzhledem ke své velikosti
a hmotnosti bezpeþnČ drženy a vedeny
jednou osobou.
- Obrobky s délkou pĜes 650 mm podepĜete
na stranČ odebírání. Tato podpČra musí stát
pevnČ a mít stejnou výšku jako CMS-GE/
Basis Plus, napĜ. prodloužení stolu (VL).
- Nikdy nedovolte dČtem, aby používaly
náĜadí.
- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení: chrániþe sluchu; ochranné brýle;
pĜi prašných pracích respirátor; s drsnými
materiály a pĜi výmČnČ nástrojĤ ochranné
rukavice.
- PĜipojte stroj pĜed obrábČním materiálĤ,
ze kterých se uvolĖuje zdraví škodlivý
prach (napĜ. dĜevo), ke vhodnému zaĜízení
k odsávání prachu.
Zbývající neodstranitelná rizika
I pĜes dodržení všech pĜíslušných pĜedpisĤ
mohou vzniknout pĜi provozu pily nebezpeþí,
napĜ.:
- odlétnutím þástí obrábČného kusu,
- odlétnutím þástí poškozeného náĜadí,
- vznikajícím hlukem,
- vznikajícím prachem.
6

Montáž
VÝSTRAHA

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem
• PĜed jakoukoliv manipulací s náĜadím
vytáhnČte síĢovou zástrþku ze zásuvky.

6.1

Instalace stolní frézy

UpozornČní
Instalujte frézu na pevnou, rovnou podlahu.
• Vyklopte skládací nohy.
• Aby se náĜadí neviklalo: Natoþte podle
potĜeby uzavírací zátky na dolním konci
páru nohou [2-2].
6.2
Montáž nastavení výšky Ĝezu
• Položte modulový držák se šrouby nahoru
do vybrání základní jednotky CMS-GE/Basis Plus.
• UvolnČte pomocí klíþe s vnitĜním šestihranem
oba šrouby s vnitĜním šestihranem [3-2].
• Otáþejte unášeþem [3-3] na horním konci.
• ZasuĖte nastavení výšky Ĝezu zezadu
(šipka) do drážky tvaru T [3-5], dokud se
otvory [3-1] a [3-4] nepĜekrývají s otvory
v modulovém držáku.
• UtáhnČte šrouby s vnitĜním šestihranem
[3-2] v této poloze.
6.3
Montáž horní frézy
PĜed montáží horní frézy OF 900 E,
OF 1000 EB, OF 1010 EBQ do modulového
držáku se musí odmontovat odsávací pĜíruba
[4-1].
• Odšroubujte kruhový kryt [4-2].
• VyjmČte odsávací pĜírubu.
• Znovu pĜišroubujte kruhový kryt.
POZOR
Nebezpeþí poranČní
- V každém pĜípadČ znovu namontujte
kruhový kryt, pĜed použitím stroje jako
ruþní horní frézu!
• Povolte þtyĜi šrouby [5-3] o þtyĜi otoþení
doleva.
• Tlaþte upínací destiþky [5-4] a [5-1] proti
tlaku pružiny smČrem dolĤ a zároveĖ ve
smČru šipky smČrem ven.
• Vložte stroj mezi upínací destiþky na fixovací kolík [5-2] tak, aby odsávací otvor
smČĜoval k zadní upínací destiþce [5-4].
• PosuĖte obČ upínací destiþky tak daleko
pĜes desku stolu horní frézy, až šrouby
zaklapnou.
• UtáhnČte þtyĜi otoþné knoflíky [5-3].
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• Zaaretujte pistolový spínaþ [6-1] v rukojeti
horní frézy pomocí aretaþního tlaþítka [62].
fRychlobrzda je mimo provoz:
PĜi aretaci spínaþe je u OF 1000 EB,
OF 1010 BQ rychlobrzda mimo provoz.
• PĜitlaþte horní frézu s uvolnČným pojistným
šroubem [7-1] zcela dolĤ
• Otoþte unášeþ [7-3] pod vedení [7-4].
• Nechte horní frézu s vedením [7-4] zcela
poklesnout do unášeþe [7-3].
• UtáhnČte pojistný šroub [7-1].
Demontáž se provádí opaþným postupem.

6.7

Montáž obloukového frézovacího
zaĜízení
PĜi práci se zakĜivenými (zahnutými) obrobky se musí používat obloukový frézovací
doraz (obloukové frézovací zaĜízení).
• PĜipevnČte obloukové frézovací zaĜízení
[14-1] tĜemi šrouby [14-2] do tĜí otvorĤ
[14-5] a pĜívodní lištu [14-3] dlouhým
šroubem k otvoru [14-4].
6.8

Odsávání
POZOR

6.4
Nasazení modulového držáku
• Nasaćte modulový držák do základní jednotky nejdĜíve na stranČ proti vypínaþi
[8-2] a sklopte modulový držák dolĤ. Držte
pĜitom modulový držák za prohlubnČ [81].
• ZajistČte modulový držák utažením obou
šroubĤ [9-2].

Vdechovaný prach mĤže poškodit
dýchací cesty.
• PĜipojte stroj pĜed obrábČním materiálĤ,
ze kterých se uvolĖuje zdraví škodlivý
prach (napĜ. dĜevo), ke vhodnému
zaĜízení k odsávání prachu.
• PĜi prašných pracích používejte respirátor.

6.5
Nasazení podložky
PĜi práci s náĜadím o prĤmČru menším než
26 mm se musí otvor [10-3] v modulovém
držáku zmenšit pomocí podložky [10-1].
• Vložte podložku naplocho do modulového
držáku, dokud nezaklapnou þtyĜi háþky
[10-2].
• PĜi demontáži mĤžete podložku lehce
vytlaþit nebo zdvihnout šroubovákem.

S odsávací sadou (488292) lze zároveĖ
odsávat z horní frézy a frézovacího dorazu,
resp. obloukového frézovacího zaĜízení. V takovém pĜípadČ se odsávací hadice Ø 27 mm
pĜipojí k horní fréze, a odsávací hadice Ø
36 mm k odsávacímu otvoru frézovacího dorazu [11-2], resp. obloukového frézovacího
zaĜízení [20-3].

6.6
Montáž frézovacího dorazu
PĜi frézování s lineárním posuvem (rovné
obrobky) se musí používat frézovací doraz.
• PĜipevnČte frézovací doraz obČma šrouby
[11-1] do otvorĤ [9-1], resp. otvorĤ [9-3],
pokud je zapotĜebí vČtší vzdálenost mezi
frézovacím nástrojem a frézovacím dorazem.
fSrovnejte frézovací doraz podle stupnic [11-3] a znaþek [11-4] rovnobČžnČ
s pĜední hranou stolu.
fPomocí šroubĤ [12-2] mĤžete nastavit
pravý úhel mezi frézovacím dorazem
a plochou stolu na obou stranách.
• Povolte šroub [13-1] pĜítlaþného zaĜízení.
• ZasuĖte pĜítlaþné zaĜízení až na doraz do
otvoru [13-2] frézovacího dorazu.

7

Nastavení
Nebezpeþí

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem
• PĜed jakoukoliv manipulací s náĜadím
vytáhnČte síĢovou zástrþku ze zásuvky.
7.1

Nastavení frézovacího dorazu

Nastavení pravítek
Vzdálenost obou pravítek frézovacího dorazu od Ĝezného kotouþe frézovacího nástroje
musí být stále 2 mm až 5 mm [15]. Nastavení vzdálenosti provádČjte následovnČ:
• Povolte šrouby [16-1] a [16-4].
• Posunujte pravítka [16-2] a [16-3], dokud
jejich vzdálenost od Ĝezného kotouþe frézovacího nástroje není 2 mm až 5 mm.
• UtáhnČte šrouby [16-1] a [16-4].
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Pokud nestaþí rozsah nastavení jednoho
pravítka:
• Povolte šrouby [12-1] na obou stranách
frézovacího dorazu.
• PosuĖte pravítko do požadované polohy.
•UtáhnČte šrouby [12-1] na obou
stranách.
RovnobČžné pĜestavení frézovacího
dorazu
PĜestavení celého frézovacího dorazu,
napĜ. k profilovému frézování, postupujte
následovnČ:
• Povolte šrouby [17-1] a [17-2].
• PosuĖte frézovací doraz do požadované
vzdálenosti Y (pĜesah Ĝezného kotouþe
k pravítkĤm) [15].
fSrovnejte frézovací doraz podle stupnic [11-3] a znaþek [11-4] rovnobČžnČ
s pĜední hranou stolu.
• UtáhnČte šrouby [17-1] a [17-2].
PĜestavení zavádČcího pravítka
PĜi pĜestavení zavádČcího pravítka [18-1]
proti výstupnímu pravítku [18-5] postupujte
následovnČ:
• Povolte šroub [18-2].
• Otáþením koleþka [18-4] nastavte
požadovanou vzdálenost X (pĜesah výstupního pravítka proti zavádČcímu pravítku).
Jeden dílek na stupnici [18-3] znamená
0,1 mm - celé otoþení 1 mm.
fK „nule“ se stupnice [18-3] otáþí sama.
• UtáhnČte šroub [18-2].
Nastavení pĜítlaþného zaĜízení
Nastavte patky pĜítlaþného zaĜízení tak, aby
byl obrobek veden jistČ a nemohl vyboþit
do strany. Patky zajišĢují ochranu pĜed
nechtČným dotykem frézovacího nástroje.
• Povolte šroub [19-5].
• SpusĢte svislou patku [19-3] až k obrobku.
• UtáhnČte šroub [19-5].
• Povolte šroub [19-4].
• PosuĖte vodorovnou patku [19-1] až k obrobku. Pokud je obrobek širší než rozsah
nastavení vodorovné patky, otoþte vodorovnou patku nahoru.
fAby bylo možné vodorovnou patku otoþit,
povolte páku [19-2] a otoþte celé pĜítlaþné
zaĜízení nahoru.

VÝSTRAHA
Nebezpeþí poranČní
- PĜed prací se strojem otoþte pĜítlaþné
zaĜízení bezpodmíneþnČ znovu dolĤ, aby
páka [19-2] zaklapla!
• UtáhnČte šroub [19-4].
7.2

Nastavení obloukového frézovacího zaĜízení
Nastavte obloukové frézovací zaĜízení tak,
aby ležel prĤhledný ochranný kryt [20-1]
na obrobku.
• Povolte oba šrouby [20-2].
• Nastavte výšku ochranného krytu [20-1],
dokud neleží na obrobku.
• UtáhnČte oba šrouby [20-2].
Nastavte pĜívodní lištu.
• Povolte šroub [20-5].
• Nastavte úhel a výšku lišty tak, aby špiþka
lišty pĜiléhala ke kuliþkovému ložisku frézy
[21].
fTak se zabrání tomu, aby se kuliþkové
ložisko pĜi práci otáþelo a nechalo na obrobku stopy.
• UtáhnČte šroub [20-5].
7.3

Nastavení výšky frézovacího
nástroje
• Povolte pojistný šroub [7-1] nastavení
hloubky na horní fréze.
•Otáþením šroubu [7-2] nastavte
požadovanou hloubku frézování.
• UtáhnČte pojistný šroub [7-1] na horní
fréze.
7.4
Horní fréza
fK nastavení horní frézy (otáþky, hloubka
Ĝezu, výmČna nástrojĤ atd.) se Ĝićte údaji
v návodu k použití horní frézy.
8
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Provoz
VÝSTRAHA

Nebezpeþí úrazu - pĜed zaþátkem
práce zajistČte, aby
- byla ĜádnČ provedena všechna nastavení;
- byl správnČ nastaven frézovací doraz
s pĜítlaþným zaĜízením, resp. obloukové
frézovací zaĜízení;
- byly utaženy všechny šrouby.

Elektrické pĜipojení, uvedení do provozu
fěićte se údaji v návodu k použití základní
jednotky CMS-GE/Basis Plus.
PĜi frézování se Ĝićte následujícími
upozornČními:
fPracujte s rozmyslem. Dodržujte všechny
bezpeþnostní pokyny horní frézy, základní
jednotky CMS-GE/Basis Plus a modulového
držáku CMS-OF 1010.
fZvolte hloubku Ĝezu a rychlost posuvu tak,
aby nebyla horní fréza pĜetížená.
fPosouvejte obrobek rovnomČrnČ.
fPracujte vždy v protibČžném chodu (posuv
proti smČru otáþení frézovacího nástroje).
f Većte obrábČný kus obČma rukama.
S úzkými obrobky používejte tyþ k posouvání.
• Zapojte zástrþku pĜipojovacího kabelu
horní frézy do zásuvky [22-4] CMS-GE/
Basis Plus.
• Zapojte zástrþku pĜipojovacího kabelu [225] CMS-GE/Basis Plus do sítČ.
Tlaþítkový vypínaþ [22-1] je vybavený
vypínáním pĜi podpČtí. Ten slouží k tomu,
aby se elektrický pohon po výpadku proudu
nespustil, dokud se znovu nestiskne zelené
tlaþítko.
Na vypínaþi je zelené tlaþítko [22-3] = ZAP
a þervené tlaþítko [22-2] = VYP.
9
PĜíslušenství
Používejte pouze originální pĜíslušenství
a spotĜební materiál Festool, který je urþen
pro toto náĜadí, protože tyto systémové komponenty jsou navzájem optimálnČ sladČné.
PĜi použití pĜíslušenství a spotĜebního materiálu od jiných výrobcĤ je pravdČpodobné
kvalitativní zhoršení pracovních výsledkĤ
a omezení záruþních nárokĤ. V závislosti
na použití se mĤže zvýšit opotĜebení náĜadí
nebo vaše osobní zatížení. ChraĖte tedy sami
sebe, své náĜadí a záruþní nároky výhradním používáním originálního pĜíslušenství
a spotĜebního materiálu Festool!
Objednací þísla pĜíslušenství a náĜadí vyhledejte, prosím, ve svém katalogu Festool
nebo na internetu na „www.festool.com“.

10
Likvidace
Nevyhazujte elektrická náĜadí do domovního odpadu! Nechte ekologicky zlikvidovat
náĜadí, pĜíslušenství a obaly! Dodržujte
pĜitom platné národní pĜedpisy.
Pouze EU: Podle evropské smČrnice 2002/96/
ES musejí být staré elektrospotĜebiþe
vytĜídČny a ekologicky zlikvidovány.
11
Záruka
Na naše náĜadí poskytujeme na vady materiálu nebo výrobní vady záruku podle
zákonných ustanovení jednotlivých zemí,
minimálnČ ovšem 12 mČsícĤ. V rámci zemí
EU þiní záruþní doba 24 mČsícĤ (na základČ
úþtenky nebo dodacího listu). Ze záruky
jsou vylouþeny škody zpĤsobené zejména
pĜirozeným opotĜebením, pĜetížením, neodborným zacházením, resp. škody zavinČné
uživatelem nebo zpĤsobené jiným použitím,
v rozporu s provozním návodem, nebo které
byly známy již pĜi zakoupení. RovnČž jsou
vylouþeny škody, které byly zpĤsobeny
použitím jiného než originálního pĜíslušenství
a spotĜebního materiálu Festool (napĜ. brusné talíĜe).
Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je
nerozebrané náĜadí zasláno zpČt dodavateli
nebo autorizovanému servisu Festool. Návod k použití, bezpeþnostní pokyny, seznam
náhradních dílĤ a nákupní doklad peþlivČ
uschovejte. Jinak platí vždy aktuální záruþní
podmínky výrobce.
Poznámka
Na základČ neustálého výzkumu a vývoje
jsou vyhrazeny zmČny zde uvedených technických údajĤ.
12
Prohlášení o shodČ
Prohlašujeme s veškerou odpovČdností, že
tento výrobek je ve shodČ s následujícími
normami nebo normativními dokumenty.
EN 60745, EN 55014, EN 61000 dle pĜedpisĤ
smČrnic 98/37/EG, 89/336/EWG.

Dr. Johannes Steimel
Vedoucí výzkumu a vývoje
Festool GmbH, Wendlingen
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