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ČEŠTINA            
 
Prostudujte si tento návod k obsluze a uchovejte pro další použití! Nezahazujte ho! 
Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické změny vyhrazeny! 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE 
 
Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, 
že tento výrobek odpovídá uvedeným 
normám a směrnicím. 

CE 98/37/EWG; 89/336/EWG 
EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 
EN 50144-1:1998; 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
HD 400.1,S1:1998 + Am. 1:1991 
HD 400.2C:1980 + Am.1:1991 
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Symboly v tomto dokumentu 
 

 Nebezpečí 
 

Tento symbol varuje před poraněním osob. 
 

! Pozor 
 

Tento symbol varuje před materiálními škodami a poškození životního prostředí. 
 

 Výzva k jednání 



1.  Pokyny k bezpečnosti 
 
1.1  Určený způsob použití 
 
Stěnová fréza WALLCUT 6540 se smí používat pouze na vytváření drážek ve zdivu a betonu 
dle technických údajů. Přístroj je určený pro suché frézování a smí se používat pouze 
s prachovým odsáváním. 
 
 
1.2  Zvláštní bezpečnostní pokyny 
 
Prostudujte si důkladně všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v příloze „Safety“ (od 
strany 28 německého originálu a dále)! 
 
Před zahájením prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! 
 
Přístroj se nesmí používat na materiály obsahující asbest! 
 
Přístroj zavádějte do materiálu pouze zapnutý! Nikdy nesahejte rukama do pracovního 
prostoru rozbrušovacích kotoučů! 
 
Pří práci držte přístroj vždy oběma rukama a udržujte stabilní postoj! Přístroj se nesmí 
používat bez přídavného madla a příslušného ochranného zařízení! 
 
Pozor na elektrická vedení a plynová a vodovodní potrubí nacházející se ve stěnách! 
Prověřte jejich přítomnost např. pomocí detektoru kovů! 
  
Pozor na provádění drážek v nosných stěnách! Na provádění drážek v nosných stěnách 
se vztahuje norma DIN 1053, část 1 nebo specifické národní předpisy. Tyto předpisy se musí 
dodržovat. Před zahájením prací kontaktujte zodpovědného statika, architekta nebo 
příslušného stavbyvedoucího. Hloubka a šířka zářezu je závislá na jeho délce, tloušťce stěny 
a použitém stavebním materiálu. 
 
 
2.  Technické údaje 
 
Napětí:  230 V, 50/60 Hz 
Výkon:  2.500 W 
Jmenovitý počet otáček:  6.600 1/min 
Otvor v rozbrušovacím kotouči:  22,2 mm 
Průměr rozbrušovacího kotouče:  230 mm 
Hloubka řezu:  20 – 65 mm 
Šířka řezu:  5 – 40 mm 
Hmotnost:  9,8 kg 
Třída ochrany:  II 
Akustické emise:  hladina akustického tlaku 93 db(A) ,  

hladina akustického výkonu 106 db (A) 
Vibrace:  4 m/s² 
 

 Při práci může dojít k překročení hladiny hluku 85 db (A): používejte ochranu 
sluchu!! 



3.  Funkce přístroje 
 
3.1  Popis 
 
Stěnová fréza WALLCUT 6540 je vybavena omezovačem náběhového proudu, jističem, 
držákem ochranného krytu se zajišťovací drážkou a aretačním vřetenem pro rychlou výměnu 
rozbrušovacího kotouče. 
Dalšími charakteristikami je otočné madlo a vybavení s klapkou pro výměnu uhlíkových 
kartáčků a motorem se dvěma mřížkami na ochranu cívky, které poskytuje optimální ochranu 
proti abrazívnímu prachu. 
Díky současnému použití dvou diamantových kotoučů je možno frézovat drážky do hloubky 
až 65 mm a šířky 5 – 40 mm (nastavitelná) pro instalační kanály a kabely s milimetrovou 
přesností. 
Středovou přepážku, která po frézování zůstane, je možno rychle a jednoduše odstranit 
použitím dláta (součást dodávky). Vysoký řezný výkon a prahové odsávání zaručuje rychlý a 
kvalitní výsledek práce. 
 
 
3.2 Celkový pohled (obr. A) 
 
 1  centrální spínač  7 aretační páčka pro nastavení hloubky 
 2  blokovací tlačítko  8  přídavné madlo 
 3  napájecí kabel  9  zařízení na nastavení hloubky 
 4  ochranný kryt se stupnicí  10  pojezdová kolečka 
 5  klapka pro výměnu uhlíkových kartáčků  11  aretační vřeteno 
 6  hrdlo pro připojení vysavače  12  spínač (otočné madlo) 
 
 
3.3  Montáž rozbrušovacích kotoučů (obr. B) 
 

! Používejte pouze diamantové rozbušovaní kotouče, které jsou schválené pro otáčky 
min. 5000 1/min. 

 
  Položte přístroj na bok tak, aby byla vidět stupnice pro nastavení hloubky řezu. 
  Povolte páčku (7) pro nastavení hloubky řezu a nastavte minimální hloubku (20 mm). 
 Pomocí zubového klíče povolte upínací matku (A) a odstraňte a příp. vyčistěte 

distanční podložky (B) a upínací přírubu (C). 
 Upínací přírubu (C) nasaďte na vřeteno a utáhněte tak, aby zaskočila. 
 Pomocí distančních podložek nastavte šířku drážky (B). 

Počet a tloušťka distančních podložek mezi rozbrušovacími kotouči určují šířku 
frézované drážky. Je možno volit šířku v rozsahu 8 až 40 mm: 
 8 mm = 1 x 4 mm podložka 
 10 mm =  1 x 6 mm podložka  
 12 mm =  2 x 4 mm podložky  
 20 mm  =  4 x 4 mm podložky  
 40 mm  =  4 x 6 mm podložky a 3 x 4 mm podložky 

 
Nezávisle na šířce frézované drážky musí být vždy namontováno všech 7 distančních 
podložek. 
Minimálně jedna podložka se musí nacházet mezi oběma diamantovými 
rozbrušovacími kotouči. 

 Distanční podložky (B) nasuňte – podle požadované šířky drážky – skrz otvor 
v ochranném krytu na upínací přírubu (C). 



 Diamantové rozbrušovací kotouče (D) nasuňte dle šipek označujících směr otáčení. 

! Pozor! Rozbrušovací kotouče chraňte před nárazem a úderem. Používejte výhradně 
diamantové rozbrušovací kotouče v originálním příslušenství! 

 Našroubujte upínací matku (A), stiskněte aretační vřeteno a pomocí zubového klíče 
utáhněte. 

 Proveďte zkušební chod: nechejte frézu v bezpečné poloze a s namontovanými 
diamantovými kotouči cca. 30 vteřin běžet. Nepoužívejte vibrující kotouče. Po vypnutí 
se přístroj točí ještě cca. 10 vteřin. 

! Pozor! Rozbrušovací kotouče musí být namontované tak, aby na výšku a bočně na nic 
nenarážely a aby se mohly volně otáčet. Poškozené nebo vibrující kotouče se nesmí 
dále používat. 

 Namontované rozbrušovací kotouče vyčnívají i při minimálním nastavení hloubky řezu 
z ochranného krytu. Z toho důvodu nikdy neodstavujte vypnutý přístroj na pojezdová 
kolečka! 

 
3.4  Uvedení do provozu 
 
Upozornění: Přístroje na 230 V je možno provozovat i v síti 220 V. 
Omezovač náběhového proudu způsobí, že se přístroj zvolna uvede do činnosti a pojistka 16 
A je dostačující. 

 Pomocí upínací páčky (7) nastavte ochranný kryt (9) na požadovanou řeznou hloubku. 

! Pozor! Maximální dráha posuvu na jeden řez činí 20 mm! 
 Zajistěte, aby se rozbrušovací kotouče mohly volně otáčet. 
 Přídavné madlo (8) našroubujte doleva nebo doprava na držák (v závislosti na pracovní 

pozici). 
 Rovněž držák madla je možno pomocí zajišťovacího šroubu přizpůsobit v krocích po 

30° příslušné pracovní pozici. 

! Při utahování dbejte na to, aby se 4 fixační kolíčky nacházely v otvorech v ochranném 
krytu.  

 Vysavač (příslušenství, výr. č.  FF35148) připojte k nátrubku (6). Vysavač musí být 
vhodný pro odsávání kamenného prachu. Používejte ochrannou masku!! 

 Před zapnutím přístroj postavte na obě zadní pojezdová kolečka (10) tak, aby se 
rozbrušovací kotouče mohly volně otáčet. 

 
3.5  Frézování (obr. C) 
 

 Pro lepší vedení přístroje při vodorovném/diagonálním drážkování/frézování ve stěnách 
používejte dřevěnou lať. 

 Přístroj postavte na zadní kolečka a přidržte madlo dole tak, aby se oba rozbrušovací 
kotouče mohly volně otáčet. 

 Při zapnutí přístroje postupujte následujícím způsobem:  
odblokování: stiskněte blokovací tlačítko (2) 
zapnutí:  stiskněte a pusťte centrální spínač (1), pusťte blokovací tlačítko (2) 
vypnutí:  stiskněte a pusťte centrální spínač 



 Přístroj pomalu skloňte a zapusťte do materiálu 
 Přístroj táhněte mírnou silou, netlačte. 
 Na konci drážky s rotujícími kotouči vyjeďte nahoru a přístroj vypněte. 

! Používejte přestávky na vychladnutí! Po řezání v délce cca. 2 minut je nutno stroj 
zvednout a minimálně 10 vteřin nechat pracovat bez zátěže. Vysoká obvodová rychlost 
ve spojení se stavbou kotouče umožňuje rychlé vychladnutí diamantových nástrojů! 

 
 
3.6  Vyřazení z provozu 
 

! Pozor! Dobíhající kotouče se nesmí brzdit. Dobíhající stroj nikdy neodkládejte na 
kolečka, ale vždy na bok! 
Tlačítko pro aretaci vřetena používejte pouze pokud je stroj v klidu! 

 Přístroj položte na bok tak, aby dobíhající kotouče směřovaly od těla. 
 Vytáhněte zástrčku ze sítě a vypněte vysavač. 

 
 
3.7  Odsekání přepážky 
 
Dlátem (součást dodávky přístroje) dokončete vyfrézovanou drážku. 
Pro vyrovnání nerovností, které mohou vzniknout při odsekání přepážky, by hloubka řezu 
měla být nastavena o cca. 3 mm hlouběji než požadovaná šířka drážky. 
 
 
4.  Pomoc při poruchách 
 
Porucha Možná příčina Odstranění 
 
Stroj se neuvede do činnosti  - chybí napájení  - zkontrolovat elektrické napájení 
 -  vadný spínač  - obraťte se na zákaznický  
     servis 
 - opotřebované uhlíkové  - vyměnit kartáčky 
  kartáčky 
 
Stroj silně vibruje  - kotouče „hází“ - vyměnit kotouče 
  (na výšku nebo bočně) 
 
 
5.  Ošetřování a údržba 
 

 Ventilační štěrbiny udržujte vždy volné a čisté. 
 Motor pravidelně čistěte tlakovým vzduchem. 
 Po skončení práce kotouče demontujte a vyčistěte ochranný kryt.  
 Výměna uhlíkových kartáčků: po uplynutí doby pro výměnu uhlíkových kartáčků se 

stroj automaticky vypne. Odšroubujte krycí desku a vyměňte uhlíkové kartáčky. 
 
Jsou Vám k dispozici servisní stanice společnosti Rothenberger nebo výrobců se svými 
opravárenským odděleními. Rovněž Vám samozřejmě zašleme obratem náhradní díly. 
Obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na výrobce. 
Příslušenství a náhradní díly objednávejte u Vašeho odborného prodejce nebo na naší hot-
line poprodejního servisu 
 

Tel.: +49 6195 99 52 14   Fax: +49 6195 99 52 15 



5.1  Příslušenství  
 
Vhodné příslušenství a formulář pro objednávku naleznete na straně 38 (originálu Návodu k 
obsluze) a dále. 
 
 
6 Likvidace  
 
Jednotlivé části přístroje jsou cennými surovinami a možno je odevzdat k recyklaci. Pro tento 
účel jsou k dispozici autorizované a certifikované recyklační firmy. Kovy vytřiďte a odevzdejte 
do sběrny kovových materiálů!  
Pro ekologickou likvidaci nerecyklovatelných dílů (např. elektronika) prosím kontaktujte 
příslušný úřad pro nakládání s odpady. 
 
Platí pouze pro Německo: 
Likvidaci Vašeho zakoupeného přístroje ROTHENBERGER za Vás zařídí firma 
ROTHENBERGER - zdarma! 
Přístroj prosím odevzdejte Vašemu nejbližšímu prodejci ROTHENBERGER Service Express. 
Kteří prodejci ROTHENBERGER Service Express sídlí ve Vaší blízkosti, to se dozvíte na 
našich domovských internetových stránkách pod  
 

www.rothenberger.com 



 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
 
POZOR! Prostudujte si veškeré pokyny. 
Nedodržování níže uvedených pokynů může vést k úderu elektrickým proudem, požáru 
a/nebo těžkým poraněním. V dalším textu používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje 
na elektrické nářadí poháněné ze sítě (přes síťový kabel) a baterií poháněné elektrické 
nářadí (bez síťového kabelu). 
TYTO POKYNY UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. 
 
1) Pracoviště 
 
a) Udržujte své pracoviště v čistotě a uklizené. Nepořádek a neosvětlená pracoviště 

mohou vést k úrazům. 
b) Přístroj nepoužívejte v prostředí ohroženém explozí, ve kterém jsou umístěné 

hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach 
nebo páry zapálit. 

c) S elektrickým nářadím pracujte v bezpečné vzdálenosti od dětí a ostatních osob. 
Nesoustředění může vést ke ztrátě kontroly nad přístrojem. 

 
2) Elektrická bezpečnost  
 
a) Zástrčka přístroje musí svými rozměry odpovídat zásuvce, ke které je připojována. 

Zástrčka se nesmí žádným způsobem upravovat. Nepoužívejte žádné adaptéry ve 
spojení s uzemněnými přístroji. Originální neupravené zástrčky a vhodné zásuvky 
snižují riziko zásahu elektrickým proudem. 

b) Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou např. potrubí, 
topení, kamna a ledničky. Pokud je Vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené nebezpečí 
úderu elektrickým proudem. 

c)  Přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického přístroje 
zvyšuje nebezpečí úderu elektrickým proudem. 

d)  Nepoužívejte síťový kabel k jinému účelu jako např. pro přenášení a zavěšování 
přístroje nebo pro vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přístroj před horkem, 
olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se částmi přístroje. Poškozené nebo 
zamotané kabely zvyšují nebezpečí úderu elektrickým proudem. 

e)  Pracujete-li s elektrickým nářadím venku, pak používejte pouze prodlužovací 
kabely, které mají atest i pro venkovní prostory. Používání prodlužovacích kabelů 
vhodných pro venkovní použití snižuje nebezpečí úderu elektrickým proudem. 

 
3)  Bezpečnost osob  
 
a)  Buďte pozorní, dávejte pozor na to, do děláte, a do práce s elektrickým nářadím se 

pouštějte s rozumem. Ne, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo 
léků. Okamžik nepozornosti při práci s přístrojem může vést k vážným poraněním. 

b) Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Používání osobních 
ochranných pomůcek jako např. protiprachová maska, pracovní obuv s neklouzavou 
podrážkou, ochranná helma nebo ochrana sluchu, v závislosti na způsobu použití 
elektrického nářadí, snižuje riziko poranění. 

c)  Zabraňte nepovolanému uvedení nářadí do provozu. Před připojením zástrčky do 
zásuvky se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze „AUS“ (vypnuto). Pokud přístroj 
přenášíte s prstem na spínači nebo pokud je přitom přístroj zapnutý a připojený ke zdroji 
napájení, může dojít k úrazu. 

d)  Před zapnutím přístroje odstraňte z jeho blízkosti veškeré nářadí nebo montážní 
klíče používané pro nastavení. Nářadí nebo klíče, které se nacházejí v některé z 
rotujících částí přístroje, mohou způsobit poranění. 



e) Nepřeceňujte své síly. Pracujte vždy ve stabilním postoji a udržujte rovnováhu. Tak 
je možno přístroj lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích. 

f)  Používejte vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Mějte vlasy, oděv a obuv 
v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volné části oděvu, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být těmito díly zachyceny. 

g)  Pokud je možnost používat zařízení na odsávání nebo zachycení prachu, pak se 
ujistěte, zda jsou tyto jednotky připojené a správným způsobem používané. 
Používání těchto zařízení snižuje ohrožení prachem. 

 
4) Pečlivé zacházení a používání elektrického nářadí 
 
a) Přístroj nepřetěžujte. Používejte elektrické nářadí určené pro Vaši práci. S vhodným 

elektrickým nářadím budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu. 
b) Nepožívejte elektrické nářadí s poškozeným spínačem. Elektrické nářadí, které není 

možno zapnout resp. vypnout, je nebezpečné a musí se opravit. 
c) Předtím, než budete provádět na přístroji nastavení, měnit příslušenství nebo před 

odložením přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto bezpečnostní opatření 
zabrání neúmyslnému uvedení přístroje do činnosti. 

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechejte 
s přístrojem pracovat osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo které si 
nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud ho používají 
nezkušené osoby. 

e) Věnujte ošetřování přístroje velkou péči. Kontrolujte, zda jeho jednotlivé části 
bezchybně fungují a nezasekávají se, zda nejdou ulomené nebo poškozené tak, že 
je ohrožena funkce přístroje. Před použitím přístroje nechejte poškozené díly 
opravit. Řada úrazů má příčinu v nedostatečné údržbě elektrického nářadí. 

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě ošetřované nástroje s ostrými řeznými 
hranami se méně často zasekávají a nechají se lépe vést. 

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje pro činnost apod. používejte dle těchto 
pokynů a způsobem předepsaným pro tento speciální typ přístroje. Přitom 
nezapomínejte na pracovní podmínky a na prováděnou práci. Používání elektrického 
nářadí pro jiný než stanovený účel může vést ke vzniku nebezpečných situací. 

 
5) Pečlivé zacházení a používání přístrojů poháněných baterií 
 
a) Před vložením baterie zajistěte, aby byl přístroj vypnutý. Vkládání nové baterie do 

zapnutého elektrického nářadí může vést k úrazu. 
b) Pro nabíjení baterií používejte pouze výrobcem doporučené nabíječky. Pokud se 

nabíječka použije pro jiné baterie než pro které je určená, hrozí nebezpečí požáru. 
c)  V elektrickém nářadí používejte pouze určené baterie. Používání jiných baterií může 

vést k poranění a požáru. 
d)  Nepoužívané baterie udržujte v bezpečné vzdálenosti od kancelářských sponek, 

mincí, klíčů, hřebíků a jiných kovových předmětů, které mohou způsobit 
přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty baterie může vést k popálení nebo požáru. 

e)  Při nesprávném použití může z baterie vytékat elektrolyt. Zabraňte kontaktu s ním. 
Při náhodném kontaktu s okem oko vypláchněte vodou. Dostane-li se elektrolyt 
přímo do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Vyteklý elektrolyt může působit 
dráždivě na pokožku nebo způsobit její popáleniny. 

 
6) Servis 
 
a) Přístroj nechejte opravit pouze u kvalifikovaných odborných osob s použitím 

originálních náhradních dílů. Tím je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost 
přístroje. 

 


