
 

  
 
 
 
 
 

Akumulátorová uhlová brúska RNUB125 využíva na pohon vysokokvalitný bezuhlíkový motor novej generácie, ktorý má výrazne dlhšiu 
životnosť ako doteraz používané uhlíkové motory. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám výrobok slúžil 
bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Vyhnite sa neodbornému zaobchádzaniu s týmto nástrojom a vždy dodržiavajte zásady používania 
elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou, zabráňte 
kontaktu výrobku s kvapalinami. 
  
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Model RNUB125 
Prevádzkové napätie 21 V 
Motor Bezuhľový motor 
Rýchlosť bez zaťaženia 7000 OTÁČOK ZA MINÚTU 
Menovitý výkon 1100W  
Špecifikácie brúsneho kotúča Vonkajší priemer max. 125 mm, vnútorný 

priemer 22 mm 
Typ batérie Li-Ion batéria 
Kapacita batérie 4,0 Ah 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Prečítajte si nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich.  
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne 
zranenie osôb. 

 
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE UHLOVÚ BRÚSKU  
• Vždy noste ochranné okuliare a zátky do uší. Mali by sa používať aj ďalšie ochranné prostriedky, ako sú respirátory proti prachu, 

rukavice, tvrdé pokrývky hlavy a zástery.  
• Ochranný golier a rukoväť musia byť pevne pripevnené.  
• Nepoužívajte disk, ktorý je poškodený alebo má praskliny.  

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 
• Pred vykonaním akéhokoľvek servisu alebo údržby vyberte batériu. 
• Približne po 10 hodinách používania by sa mal golier odstrániť a brúska vyčistiť od nečistôt. 
• Skladujte v suchom a čistom prostredí pri izbovej teplote. 
• Zložitejšie opravy môžu vykonávať len odborníci v servisnom stredisku spoločnosti Solight holding s.r.o. 
 
POUŽÍVANIE 
Pri používaní tohto zariadenia noste vhodný odev, pracovné rukavice a ochranu očí. Pred každým použitím sa uistite, že zariadenie funguje 
správne, a to krátkym spustením "na prázdno".  
• Keď je mlynček uvedený do prevádzky, dbajte na to, aby ste mali ruky vo vzdialenosti najmenej 15 cm od brúsneho priestoru. 
• Ak sa brúska počas používania chveje alebo vibruje, je to dôsledok chybného kotúča alebo chybného upevnenia.  
• Brúsku nepoužívajte v daždi alebo vo výbušnom či horľavom prostredí. 
• Ak sa batéria nepoužíva, vyberte ju. 
• Ak sa výkon brúsky zníži, skontrolujte nabitie batérie alebo ju nabite. 

 

 

 

 

 

 

 
SK RNUB125 
Akumulátorová uhlová brúska 

                      

Súčasť balíka 
1ks ručná akumulátorová uhlová brúska 
1 ks 21V 4Ah Li-Ion batéria 
1 ks nabíjačky 
1ks návod na použitie 
1 ks kľúča 
1 ks golier 
1 ks rukoväť 



 

3 SK 

 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Potom ho pripojte k brúske. 

 
 

 
 

PRVÁ INŠTALÁCIA 
1. Pripevnite ochranný golier, aby ste pri práci neboli ohrození odletujúcimi iskrami. 
2. Pripevnite rukoväť k brúske podľa toho, ako budete brúsku držať. 
3. Pripevnite brúsny kotúč. 
4. Vložte batériu. 

 
MONTÁŽ ROHU 
Pred akýmikoľvek servisnými prácami vyberte batériu. 
1. Stlačte poistku pohybu hriadeľa, kľúčom uvoľnite poistnú maticu a odstráňte ju. 
2. Vložte disk. 
3. Nasaďte poistnú maticu a utiahnite ju. 
 
CHARGE 

1. Vložte batériu do nabíjačky alebo pripojte konektor nabíjačky k batérii. 
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho kábla. 
3. Nabíjanie je signalizované červenou LED diódou. 
4. Zelená LED indikuje plné nabitie. 
5. Priemerný čas nabíjania je približne 2-4 hodiny v závislosti od kapacity batérie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.   
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.  

 
 
 

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 


