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GROOVER 500-LP
Frezarka do fug

Gratulujemy zakupu GROOVER 500-LP.
Wybrali Państwo najwyższej klasy frezarkę do fug. 
Urządzenie GROOVER 500-LP zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Do produkcji użyte zostały najwyższej jakości materiały.

Więcej informacji na temat urządzenia GROOVER 500-LP oraz szczegółowe wskazówki  
obsługi ładowarki, akumulatora i frezów można znaleźć w odpowiednich instrukcjach na stronie 
www.leister.com.

OSTRZEŻENIE Zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi dostarczonymi wraz z tym elektronarzędziem. 
Niestosowanie się do poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem 
i/lub poważnymi obrażeniami ciała. Wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
należy zachować na przyszłość.
Termin „elektronarzędzie” użyty w instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa odnosi się do 
elektronarzędzi zasilanych z sieci elektrycznej (z przewodem sieciowym) lub do elektronarzędzi akumu-
latorowych (bez przewodu sieciowego).

1. Bezpieczeństwo pracy
a. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Nieporządek lub słabo oświetlone 

miejsca pracy mogą być przyczyną wypadków.
b. Nie wolno pracować z elektronarzędziem w środowisku, w którym występują łatwopalne 

substancje. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon cieczy, oparów 
lub pyłu, co grozi wybuchem lub pożarem.

c. Podczas korzystania z elektronarzędzia należy zachować bezpieczną odległość od innych 
osób. W przypadku rozproszenia uwagi można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

Należy zachować wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

1. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Wtyczka nie może być w żaden  

sposób modyfikowana. Nie należy używać przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. 
Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

b. Należy unikać fizycznego kontaktu z uziemionymi obiektami, takimi jak rury, grzejniki, 
piece i lodówki. Istnieje większe ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało operatora jest uziemione.

c. Elektronarzędzia należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do 
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d. Nie należy wykorzystywać przewodu przyłączeniowego w niewłaściwy sposób: do 
przenoszenia, zawieszania elektronarzędzia ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. 
Przewód przyłączeniowy należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi 
oraz ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko 
porażenia prądem.



67

3. Bezpieczeństwo osób
a. Należy zachować ostrożność, być uważnym i kierować się rozsądkiem podczas pracy z 

elektronarzędziem. Nie należy używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas używania elektronarzędzia może skutkować 
poważnymi obrażeniami. 

b. Należy używać środków ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Noszenie 
środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask  
ochronny lub ochronniki słuchu, w zależności od typu elekronarzędzia i sposobu jego użycia, zmniejsza 
ryzyko uszkodzeń ciała.

c. Należy unikać niezamierzonego uruchamiania. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła 
zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem go lub przeniesieniem, należy się upewnić, że jest ono 
wyłączone. Trzymanie palca na włączniku elektronarzędzia podczas jego przenoszenia lub podłączanie 
włączonego elektronarzędzia do źródła zasilania może prowadzić do wypadków.

d. Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia regulacyjne lub klucze płaskie. 
Narzędzia lub klucze znajdujące się w obracającej się części elektronarzędzia mogą spowodować obrażenia.

e. Należy unikać nieprawidłowej postawy ciała. Należy zadbać o stabilną postawę i utrzymywać 
równowagę przez cały czas. Pozwala to na lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych 
sytuacjach.

f. Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież 
trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać uchwycone 
przez ruchome części.

g. Jeżeli można zamontować urządzenia do odsysania i zbierania pyłu, muszą one być podłączone 
i prawidłowo używane. Zastosowanie systemu odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z 
pyłem.

h. Nie należy ulegać fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa i  lekceważyć zasad bezpieczeństwa  
dotyczących elektronarzędzi, nawet jeśli dzięki częstemu użytkowaniu dobrze je znamy. Niefrasobli-
we działanie może doprowadzić do poważnych urazów w ułamku sekundy.

4. Użytkowanie i obsługa elektronarzędzia
a. Nie przeciążać elektronarzędzia. Do swojej pracy używać wyłącznie elektronarzędzia przeznaczo-

nego do tego celu. Z odpowiednim elektronarzędziem w przewidzianym zakresie mocy pracuje się lepiej i 
bezpieczniej.

b. Nie używać elektronarzędzia, którego wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można 
włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c. Przed przystąpieniem do regulacji ustawień elektronarzędzia, wymianą części roboczych 
elektronarzędzia lub przed odłożeniem elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę z gniazda 
zasilania i/lub wyciągnąć odłączany akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu 
uruchomieniu elektronarzędzia.

d. Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie 
pozwalać używać elektronarzędzia osobom, które nie są z nim zaznajomione lub nie zapoznały 
się z niniejszą instrukcją. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli są używane przez osoby 
niedoświadczone.

e. Ostrożnie konserwować elektronarzędzia i części robocze. Sprawdzić, czy elementy ruchome 
działają poprawnie i nie są zablokowane, czy części nie są złamane lub uszkodzone w taki sposób, 

e. W przypadku pracy z elektronarzędziem zewnętrznego należy używać wyłącznie przedłużaczy, 
które nadają się do użytku na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do pracy na 
zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f. Jeśli praca elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu nie jest możliwa do uniknięcia, należy 
zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.
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że wpływa to negatywnie na działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy naprawić przed 
przystąpieniem do ponownego użytkowania elektronarzędzia. Wiele wypadków jest powodowanych 
przez źle konserwowane elektronarzędzia.

f. Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi 
krawędziami tnącymi w mniejszym stopniu zacinają się i łatwiej je prowadzić.

g. Należy używać elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi roboczych itp. zgodnie z niniejszymi 
instrukcjami. Należy brać pod uwagę warunki robocze i pracę, która ma być wykonana. Używanie 
elektronarzędzi do zastosowań innych niż przewidziane może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

h. Uchwyty i powierzchnie chwytne powinny być suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru. Śliskie 
uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i sterowanie elektronarzędziem w 
nieprzewidzianych sytuacjach.

5. Użytkowanie i obsługa narzędzia akumulatorowego
a. Akumulatory należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta. Użycie 

ładowarki odpowiedniej dla określonego typu akumulatorów do innego rodzaju akumulatorów stwarza 
niebezpieczeństwo pożaru.

b. W elektronarzędziach należy stosować wyłącznie akumulatory przewidziane do tego celu. Użycie 
innych akumulatorów może skutkować obrażeniami ciała i stwarzać zagrożenie pożarem.

c. Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, 
gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zmostko-
wanie styków. Zwarcie styków akumulatora może być przyczyną oparzeń lub pożaru.

d. W przypadku nieprawidłowego użytkowania może dojść do wycieku płynu z akumulatora. Należy 
unikać kontaktu z tym płynem. W razie przypadkowego kontaktu, spłukać wodą. Jeśli płyn aku-
mulatorowy dostanie się do oczu, należy zwrócić się dodatkowo o pomoc medyczną. Wyciek płynu 
akumulatorowego może spowodować podrażnienia lub oparzenia skóry.

e. Nie należy używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów. Uszkodzone lub zmodyfiko-
wane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny i stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu 
lub obrażeń.

f. Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Ogień lub tempera-
tury powyżej 50°C mogą spowodować eksplozję akumulatora.

g. Należy stosować się do wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nigdy nie ładować akumu-
latora lub narzędzia akumulatorowego poza zakresem temperatur podanych w instrukcji obsługi. 
Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczalnym zakresem temperatur może doprowadzić do 
zniszczenia akumulatora i zwiększać ryzyko pożaru.

6. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i 

wyłącznie przy użyciu oryginalnych części. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo elektronarzędzia.
b. Nigdy nie należy dokonywać we własnym zakresie konserwacji uszkodzonych akumulatorów. 

Wszelkie czynności związane z konserwacją akumulatorów powinny być wykonywane wyłącznie przez 
producenta lub autoryzowane punkty serwisowe.
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Urządzenie GROOVER 500-LP przeznaczone jest do profesjonalnego wykonywania powierzchni podłogowych 
wewnątrz budynków.

Frezowanie fug w elastycznych wykładzinach podłogowych (syntetycznych i naturalnych), układanych w formie:
• rolek/wyrobów rolkowanych
• desek/płytek

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Leister, aby zachować prawo do 
zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.

Każde inne użycie lub użycie wykraczające poza ten zakres jest uznawane za użycie niezgodne z przeznaczeniem.

Nigdy nie należy używać urządzenia GROOVER 500-LP 
• do frezowania fug w innych materiałach, takich jak metal, kamień, ... 
• do cięcia/odcinania materiałów,
• z innymi narzędziami niż przewidziane frezy do frezarek Leister.

2. Zastosowanie

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

2.3 Niewłaściwe użycie
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Pojemność akumulatorów Li-Ion Ah 5,0

Napięcie akumulatorów V 18,0

Czas ładowania (akumulator) min maks. 45

Prędkość na biegu jałowym obr./min 5 000

Otwór montażowy frezu mm 20

Średnica frezu mm 130

Grubość tarczy mm 2,6

Głębokość frezowania mm 0 - 6, bezstopniowo

Poziom emisji hałasu LpA (dB) 81,3 (K = 3 dB)
LWA (dB) 92,3 (K = 3 dB)

Poziom drgań Ah (m/s2) <2,5 (K = 1,5m/s2)

Masa kg
lbs

5,5 (z akumulatorem)
12,2

b

a

c

a) mm / cale 445 / 17.5
b) mm / cala 212 / 8.4
c) mm / cale 336 / 13.2

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normą EN 62841. Podane wartości pomiarowe dotyczą 
nowych urządzeń. W codziennym użytkowaniu poziomy hałasu i drgań zmieniają się w zależności od sposobu 
użytkowania elektronarzędzia, a w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

WSKAZÓWKA
Poziom drgań podany w niniejszej instrukcji został zmierzony zgodnie z metodą pomiarową określoną w normie  
EN 62841 i może być wykorzystany do porównywania elektronarzędzi. Nadaje się on do wstępnej oceny  
ekspozycji na drgania. Podany poziom drgań odpowiada głównemu zastosowaniu elektronarzędzia. Jednakże, jeśli 
elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi lub w przypadku niedosta-
tecznej konserwacji, poziom drgań może się różnić. Może to znacząco zwiększyć ekspozycję na wibracje w ciągu 
całego okresu pracy. W celu dokładnego oszacowania poziomu ekspozycji na wibracje należy również wziąć pod 
uwagę okresy, w których sprzęt jest wyłączony lub pracuje, ale nie jest używany. Może to znacząco zmniejszyć 
poziom ekspozycji na wibracje w ciągu całego okresu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa 
w celu ochrony operatora przed oddziaływaniem wibracji, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, 
zapewnienie ciepła dłoni, organizacja procesów roboczych.

3. Dane techniczne
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4. Transport
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących przenoszenia lub podnoszenia ładunków.
Masa urządzenia GROOVER 500-LP wraz ze skrzynią transportową wynosi 10,6 kg (5,5 kg wraz z 
akumulatorem).

Do transportowania frezarki do fug należy używać wyłącznie należącej do zakresu dostawy skrzyni 
transportowej (patrz Zakres dostawy 5.2 [9]), i korzystać z uchwytu znajdującego się na skrzyni trans-
portowej.

Uchwytu (4) na urządzeniu lub na skrzyni transportowej nie używać do transportu urządzenia za 
pomocą dźwigu.

OSTROŻNIE
Przed transportem zawsze upewnić się, że frezarka do fug jest wyłączona. Wyłącznik główny (5)  nie 
może być uruchomiony.

Zapasowy akumulator musi być zawsze przechowywany w skrzyni transportowej ze stykami ski-
erowanymi w dół. Nieużywane akumulatory powinny być przechowywane w skrzyni transportowej. 
Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, 
gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować 
zmostkowanie styków. Nie należy wysyłać/transportować uszkodzonych akumulatorów. Zwar-
cie styków akumulatora może być przyczyną oparzeń lub pożaru.

Przewozić tylko w odpowiednich opakowaniach. Istnieje ryzyko uszkodzenia krawędzi tnących. 

OSTROŻNIE
RYZYKO OBRAŻEŃ Podczas wyjmowania urządzenia z pudełka należy uważać, aby nie włączyć 
wyłącznika głównego. Ponadto, przy wyjmowaniu urządzenia nie należy wkładać rąk do obszaru frezo-
wania oraz nie dotykać frezu i krawędzi tnących rolki prowadzącej (9) / podążającej (20).

Do ręcznego podnoszenia frezarki do fug nalezy 
używać uchwytu (4). W celu umieszczenia frezarki 
do fug w skrzyni transportowej należy zdemontować 
dyszę wyrzutową (7) wraz z workiem na pył (3).
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Leister Technologies AG
6056 Kaegiswil, Switzerland

Circular saw
GROOVER 500-LP
18 V d.c.
5 Ah
Serial
Article

Ø 130 mm
n0 5000/min
03 001 06/2020
167.451

Przykład:

Oznaczenia typu i serii są umieszczone na tabliczce znamionowej (10) urządzenia.
Należy wpisać te dane do instrukcji obsługi i zawsze podawać w razie zapytań kierowanych do naszych
przedstawicielstw lub autoryzowanych punktów serwisowych Leister.

Typ: ..................................................................................................................................................................
Nr seryjny: ........................................................................................................................................................

• 1 x GROOVER 500-LP (wraz z akumulatorem i frezem)
• 1 x klucz sześciokątny rozm. 5
• 1 x zapasowy akumulator
• 1 x ładowarka
• 1 x worek na pył (wraz z dyszą wyrzutową i mocowaniem)
• 1 x adapter do odkurzacza
• 1 x Quick Guide (skrócona instrukcja wymiany frezu)
• 1 x oryginalna instrukcja obsługi
• 1 x tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
• 1 x prospekt rozkładany

5. Twoja frezarka GROOVER 500-LP
5.1 Tabliczka znamionowa i identyfikacja

5.2 Zakres dostawy (wersja standardowa w walizce)



73

3

25

24 232

45

6

7

8

9

10 11 12 13 20

21

221914

15

16

17

18

1

1. Akumulator
2. Zwolnienie blokady akumulatora
3. Worek na pył
4. Uchwyt
5. Wyłącznik główny
6. Blokada włączania wyłącznika głównego
7. Dysza wyrzutowa
8. Dodatkowy uchwyt
9. Rolka prowadząca
10.  Tabliczka znamionowa z oznaczeniem typu i  

oznaczeniem serii
11. Przycisk blokady wrzeciona (do wymiany frezu)
12. Oświetlenie

13. Rolka przyciskająca 
14. Ogranicznik równoległy
15. Rolka bieżna
16. Klucz sześciokątny rozm. 5
17. Wskaźnik (głębokość frezowania)
18. Skala (głębokość frezowania)
19. Śruba nastawcza (głębokość frezowania)
20. Rolka podążająca
21. Osłona
22. Śruby osłony (do wymiany frezu)
23. Nakrętka mocująca
24. Mocowanie worka na pył
25. Adapter do odkurzacza

6. Ustawienia GROOVER 500-LP

OSTRZEŻENIE
• Przed przystąpieniem do regulacji ustawień frezarki należy wyjąć akumulator (1)  z urządzenia.
• Istnieje ryzyko zranienia ostrymi krawędziami tnącymi. Dlatego należy zawsze nosić rękawice 

ochronne.

5.3 Przegląd części urządzenia
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Oznaczenie na środku frezu

17
18

19

15

Śruba

6.1 Ustawianie głębokości frezowania

6.2 Ustawianie rolki prowadzącej i podążającej

Prosta górna krawędź wskaźnika (17) wskazuje głębokość frezowania na skali (18). Do ustawienia głębokości 
frezowania służy śruba nastawcza (19). Jako wartości orientacyjne można przyjąć dwie trzecie grubości 
wykładziny oraz maksymalnie połowę średnicy drutu. Zawsze jednak w pierwszej kolejności należy przestrzegać 
zaleceń producenta. Należy sprawdzić głębokość frezowania za pomocą frezowania próbnego.

Rolkę prowadzącą (9) i rolkę podążającą (20) należy ustawić centralnie względem frezu. Aby dostosować 
położenie rolek, należy poluzować za pomocą klucza płaskiego wąską nakrętkę sześciokątną na płycie podstawowej. 
Rolki można wymieniać. W tym celu należy najpierw poluzować kluczem płaskim wąską nakrętkę sześciokątną a 
nastepnie odkrecić za pomocą klucza sześciokątnego rozm. 5 (15).

6.3 Ustawienie rolki bieżnej pod kątem wykładziny gumowej pastylkowanej

W przypadku wykładzin gumowych pastylkowanych ustawić rolkę bieżną (15) w zależności od potrzeb. W tym 
celu należy poluzować śrubę kluczem sześciokątnym rozm. 5 (16) i ustawić rolkę bieżną (15) w żądanej 
pozycji. Następnie śrubę należy dokręcić.
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6.4 Dysza wyrzutowa

Dyszę wyrzutową (7) wraz z workiem na pył (3) 
należy odłączyć od urządzenia GROOVER 500-LP przed 
umieszczeniem go w przeznaczonej na niego walizce. 
W celu odłączenia tych części należy użyć nakrętki 
mocującej (23).

Podczas montażu dysza wyrzutowa (7) może być 
montowana pod dowolnym kątem. Należy uważać,  
aby nakrętka mocująca (23) była prawidłowo 
dokręcona.

OSTRZEŻENIE
Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne, zmniejsza ryzyko urazów.

UWAGA
Można używać wyłącznie oryginalnych frezów Leister (lista tych frezów znajduje się w rozdziale Akceso-
ria 8 [20]).

6.5 Wymiana frezu

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA na skutek wyrzucanych cząsteczek. 
• Frezarka GROOVER 500-LP może być używana tylko z zamontowaną dyszą wyrzutową (7) z 

workiem na pył (3) lub z  adapterem do odkurzacza (25) i podłączonym odkurzaczem.
• Należy nosić okulary ochronne.
• Nie należy sięgać do obszaru wyrzutu wiór.

1.  Wyjąć akumulator (1)!
2.  Poluzować trzy śruby 

(22) na osłonie blaszanej 
(21) za pomocą klucza 
sześciokątnego rozm. 5 (16). 
Nie należy całkowicie wykręcać 
śrub z osłony blaszanej.  
Zdjąć osłonę wraz z poluzowany-
mi śrubami z urządzenia.

3.  Nacisnąć przycisk blokady 
wrzeciona (11) w celu zabloko-
wania frezu.

4.  Poluzować śrubę (26) na 
środku frezu za pomocą klucza 
sześciokątnego rozm. 5 (16).
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5.  Zdemontować frez (27).
6.  Wyczyścić piastę urządzenia, 

zakładany frez(27) i wirniki 
wentylatora. Powierzchnie 
mocujące muszą być  
wolne od zanieczyszczeń,  
smarów, oleju i wody.

7. Kierunek cięcia uzębień (kie-
runek strzałki na frezie (27)) i 
kierunek obrotów wskazywany 
przez strzałkę na osłonie 
blaszanej (21) muszą być 
zgodne. 

8.  Należy włożyć i zamontować 
frez (27) oraz oba różne 
wirniki wentylatora (28, 29) 
w przedstawionej kolejności. 
Perforowany wirnik 
wentylatora (29) powinien 
być zawsze montowany na 
zewnątrz. Konieczny jest 
również ponowny montaż 
podkładki sprężynującej (30). Nigdy nie należy używać uszkodzonej lub nieprawidłowej podkładki 
sprężynującej (30) lub śruby (26). Podkładki i śruby do frezu zostały zaprojektowane specjalnie do frezarki 
do fug, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

9.  Śrubę (26) należy dokręcić za pomocą klucza sześciokątnego rozm. 5 (16).
10.  Ponownie założyć osłonę blaszaną (21) i dokręcić trzy śruby (22) za pomocą  

klucza sześciokątnego rozm. 5 (16). Koniecznie sprawdzić głębokość frezowania.

OSTRZEŻENIE
• Przed montażem w elektronarzędziu należy sprawdzić frezy, korpus narzędzia i elementy mocujące  

pod kątem uszkodzeń i pęknięć. 
• Uszkodzone narzędzia muszą być sprawdzone przez specjalistę. 
• W żadnym wypadku nie wolno używać narzędzi, których korpus jest pęknięty. Naprawa takich 

narzędzi jest niedozwolona.
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7. Uruchomienie frezarki GROOVER 500-LP

Wsunąć naładowany akumulator 
(1) do frezarki GROOVER 500-LP, 
jak pokazano na rysunku, aż do 
momentu zatrzaśnięcia. W celu 
wykonania tej czynności nie trzeba 
zwalniać blokady akumulatora 
(2).

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy osłona ochronna działa prawidłowo. Nie 
należy używać frezarki, jeśli po zwolnieniu uchwytu frez nie wsuwa się automatycznie 
w osłonę ochronną. Nigdy nie należy obchodzić mechanizmu zabezpieczającego. W przypadku 
upadku frezarki na ziemię należy sprawdzić działanie osłony ochronnej.

• Należy sprawdzić stan i działanie sprężyny osłony ochronnej. Jeśli osłona ochronna i 
sprężyna nie działają prawidłowo, należy przed użytkowaniem dokonać konserwacji frezarki 
do fug. Uszkodzone części, lepkie osady lub nagromadzone wióry powodują, że osłona ochronna 
działa z opóźnieniem.

• Frezarki do fug nie należy umieszczać na stole warsztatowym ani na podłodze, jeśli osłona 
ochronna nie zakrywa frezu. Niezabezpieczony uruchomiony frez przesuwa frezarkę w kierunku 
przeciwnym do kierunku cięcia i frezuje to, co znajduje się na jego drodze. Należy zwracać uwagę 
na czas potrzebny do zatrzymania się frezu.

• Urządzenie w trakcie pracy należy stale obserwować. Frez może chwytać przedmioty i 
wyrzucać je.

• Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie robocze może trafić w ukryte 
przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, należy trzymać elektronarzędzie za 
izolowane powierzchnie uchwytu. Kontakt z przewodem pod napięciem sprawia, że metalowe 
części elektronarzędzia znajdują się także pod napięciem co grozi porażeniem prądem.

• Podczas korzystania z elektronarzędzia należy zachować bezpieczną odległość od innych 
osób. W przypadku rozproszenia uwagi można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

• Robocza temperatura otoczenia dla frezarki GROOVER 500-LP wynosi od -10°C do 50°C. 
Urządzenie może być używane wyłącznie w takim zakresie temperatur.

7.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo

7.2 Wkładanie akumulatora
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7.3 Włączanie – frezowanie – wyłączanie

Przed rozpoczęciem frezowania należy prawidłowo ustawić rolkę prowadzącą (9) i rolkę podążającą (20) w 
kierunku fugi. Nie należy przesuwać urządzenia, jeśli stoi ono na podłodze, ponieważ rolka prowadząca (9) i 
rolka podążająca (20) zarysują (mogą zarysować) wykładzinę.

Stan naładowania akumulatora 
Stan naładowania akumulatora można sprawdzić 
naciskając przycisk i patrząc na diody LED wskaźnika 
baterii.

Wyświetlacz gaśnie po pięciu sekundach. Jeśli jedna z 
diod LED miga, należy naładować akumulator. Jeśli po 
naciśnięciu przycisku nie świeci się żadna dioda LED, 
oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go 
wymienić.

RYZYKO OBRAŻEŃ
Nie wkładać rąk do obszaru frezowania i nie dotykać frezu. Urządzenie należy trzymać obiema rękami. 
Jeśli obie ręce trzymają frezarkę do fug, nie mogą ulec zranieniu przez frez. Należy unikać obszaru 
przed i za obracającym się frezem. Urządzenie może być używane wyłącznie z zamontowaną osłoną 
blaszaną (21).

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA na skutek wyrzucanych cząsteczek. 
• Frezarka GROOVER 500-LP może być używana tylko z zamontowaną dyszą wyrzutową (7) z 

workiem na pył (3) lub z  adapterem do odkurzacza (25) i podłączonym odkurzaczem.
• Należy nosić okulary ochronne.
• Nie należy sięgąć do obszaru wyrzutu wiór.
• Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik główny (5) nie ma opcji blokady i musi być trzymany 

wciśnięty podczas procesu frezowania. Urządzenie GROOVER 500-LP należy włączać wyłącznie 
wtedy, gdy jest ustawione w pozycji spoczynkowej.
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Pozycja spoczynkowa Pozycja do frezowania

Kierunek posuwu

6

5

Włączanie:

Podczas włączania urządzenie musi 
znajdować się w pozycji spoczynkowej.

Proces frezowania:

UWAGA
Zbyt duża prędkość posuwu obniża 
wydajność urządzenia, zmniejsza jakość 
cięcia i skraca żywotność frezu.
OSTRZEŻENIE
Po wyłączeniu urządzenia frez pracuje  
jeszcze przez krótki czas. Jeśli obracający 
się frez dotknie obrabianego materiału, 
może dojść do odrzutu.

1. Nacisnąć w lewo/prawo i przytrzymać blokadę 
włączania (6).

2.  Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik główny (5).
3.  Zwolnić blokadę włączania (6).
4. Przechylić urządzenie i ustawić w pozycji do 

frezowania.

5. GROOVER 500-LP należy przesuwać do przodu 
wzdłuż szczeliny (szwu) ze stałą prędkością 
posuwu..

Zaleca się, aby urządzenie GROOVER 500-LP 
prowadzić dwiema rękami, trzymając jedną na uchwy-
cie (4), a drugą na obudowie frezu lub na uchwycie 
dodatkowym (8). Należy upewnić się, że szczeliny 
powietrzne w osłonie blaszanej (21) nie są zasłonięte 
ręką. Jeśli wymagane jest prowadzenie jedną ręką, 
należy prowadzić frezarkę GROOVER 500-LP, trzymając 
jedną ręką na uchwycie (4). Upewnić się, że druga 
ręka nie znajduje się w obszarze frezowania.
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UWAGA
Zintegrowany system odsysający w urządzeniu nie zastępuje konieczności czyszczenia fug pomiędzy 
procesem frezowania i spawania. Należy nie doprowadzać do gromadzenia się pyłu w miejscu pracy.

Wyłączanie:

6. Po zakończeniu frezowania nalezy ustawić urządzenie w pozycji spoczynkowej przy wciśniętym wyłączniku 
głównym (5).

7.  Następnie zwolnić wyłącznik główny (5). Uwaga: Frez nadal pracuje przez krótki czas.
8.  Dopiero wówczas można podnieść urządzenie z podłogi. Należy uważać, aby nie sięgać rękami do obszaru 

frezowania.

Po zakończeniu pracy:
Należy dokładnie wyczyścić frezarkę GROOVER 500-LP i akcesoria.

Należy regularnie opróżniać worek na pył (3). W tym celu należy zdjąć worek na pył (3) wraz z mocowa-
niem worka na pył (24) z dyszy wyrzutowej (7). Przytrzymać worek na pył (3) nad pojemnikiem na odpady i 
otworzyć zamek błyskawiczny. Worek na pył (3) opróżnić delikatnie nim potrząsając.

Ogranicznik równoległy (14) znajduje się w odległości 150 mm od środka frezu. Ogranicznika równoległego 
należy używać do frezowania fug wzdłuż istniejących i/lub innych nieruchomych krawędzi.

7.4 Worek na pył

7.5 Ogranicznik równoległy
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7.6 Ładowarka i akumulator

Należy stosować się do wytycznych zamieszczonych w rozdziale 1 [4] – Ogólne wskazówki 
bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi – Użytkowanie i obsługa narzędzia akumulatorowego. 

Ładowarkę należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do ładowarki zwiększa ryzyko 
porażenia prądem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia
(szczegółowe wskazówki można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi ładowarki  
i akumulatora)

1. Gniazdo akumulatora
2. Styki
3. Otwory wentylacyjne
4. Wyświetlacz do wskazywania stanu pracy
5. Kabel zasilający z wtyczką sieciową

Ładowarka LPC 18.0V jest przeznaczona do ładowania 
akumulatorów Li-Ion typu: LP 18.0V (5.0 Ah).

7.7 Wskazówki dotyczące długiej żywotności i przechowywania akumulatora

UWAGA
• Nigdy nie należy ładować akumulatorów w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 50°C.
• Nie należy ładować baterii w warunkach wysokiej wilgotności lub wysokiej temperatury otoczenia.
• Nie należy zakrywać baterii i ładowarki podczas ładowania.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od sieci elektrycznej.
• Akumulator może być przechowywany wyłącznie w miejscu suchym i zabezpieczonym przed 

pyłem. Jeśli akumulatory nie są używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w częściowo 
naładowanym stanie w chłodnym miejscu.

Akumulator i ładowarka nagrzewają się podczas procesu ładowania. To normalne zjawisko. Akumulatory Li-Ion 
nie posiadają powszechnie znanego „efektu pamięci”. Niemniej jednak, akumulator powinien być całkowicie 
rozładowany przed ładowaniem, a proces ładowania powinien być zawsze w pełni zakończony.
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7.8 Proces ładowania

1. Podłączyć wtyczkę sieciową ładowarki. 
Wyświetlacz zaświeci się na zielono przez dwie 
sekundy, a następnie ponownie się wyłączy. 
Wyświetlony zostanie komunikat OK.

2.  Włożyć akumulator (1), aż zatrzaśnie się w 
ładowarce.
• Na wyświetlaczu pokazywany jest na przemian 

pozostały czas trwania ładowania (do momentu 
całkowitego naładowania akumulatora) oraz 
graficzne przedstawienie aktualnego stanu 
naładowania.

• Wyświetlacz świeci się na pomarańczowo, gdy 
akumulator (1) jest naładowany w mniej niż 
80%.

• Gdy akumulator jest naładowany w 80% lub 
więcej, wyświetlacz świeci się na zielono i 
wyświetla się komunikat OK.

3. Akumulator (1) jest w pełni naładowany, gdy  
wyświetla się symbol . Zielone 
podświetlenie gaśnie po krótkim czasie.

4. Wyciągnąć akumulator (1) z ładowarki.
5. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
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Frezarka GROOVER 500-LP może być wyposażona we frez HM lub PKD. Można używać tylko perforowanych, 
oryginalnych frezów firmy Leister.

Stan naładowania akumulatora:
Wyświetlacz gaśnie po pięciu sekundach. Jeśli jedna z diod LED miga, należy naładować akumulator. Jeśli po 
naciśnięciu przycisku nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go 
wymienić.

8. Akcesoria

9. Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach urządzenia GROOVER 500-LP

Geometria frezu Numer katalogowy Oznaczenie

167.024

• Frez PKD
• Ø 130 x 3.5
• Kształt zębów: stożkowaty
• Liczba zębów: 6

167,025

• Frez HM
• Ø 130 x 2.8
• Kształt zębów: paraboliczny
• Liczba zębów: 12

167,026

• Frez HM
• Ø 130 x 3.5
• Kształt zębów: paraboliczny
• Liczba zębów: 12

UWAGA
Jeśli po włożeniu akumulatora do ładowarki wyświetlacz miga, oznacza to, że w akumulatorze lub w 
ładowarce występuje usterka.

Wyświetlacz miga powoli, a podświetlenie jest pomarańczowe.
Akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny. Po osiągnięciu przez akumulator temperatury ładowania (0 
°C – 50 °C), rozpocznie się proces ładowania.

Wyświetlacz miga szybko, a podświetlenie jest czerwone.
Wyjąć akumulator z ładowarki i włożyć go ponownie. Jeśli wygląd wyświetlacza się nie zmieni, oznacza 
to, że bateria jest uszkodzona. Należy wymienić akumulator lub zlecić jego sprawdzenie w specjalistyc-
znym serwisie.
Jeśli powyższy komunikat o błędzie jest wyświetlany również w przypadku innego akumulatora, oznacza 
to, że usterka dotyczy ładowarki. Wówczas należy zlecić sprawdzenie ładowarki w specjalistycznym 
serwisie.
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Frezowany rowek nie jest wyśrodkowany względem szczeliny:
• Sprawdzić grubość tarczy frezarskiej (2,6 mm). Ważne: należy używać tylko oryginalnych frezów firmy Leister.
• Sprawdzić ustawienie rolki prowadzącej i podążającej.

Głębokość frezowanej fugi jest zmienna:
• Podczas procesu frezowania należy zwrócić uwagę na równomierny nacisk ze strony operatora.

Żywotność frezu jest znacznie krótsza:
• Aby wpłynąć na właściwości podłogi, producent wykładzin stosuje dodatki, które mogą mieć  

negatywny wpływ na żywotność frezu. Do frezowania zabezpieczonych w ten sposób wykładzin zaleca się 
stosowanie frezu PKD.

Urządzenie jest zapchane:
• Sprawdzić ustawienie głębokości frezowania. Jeśli głębokość frezowania jest zbyt duża, na obudowie i dyszy 

wyrzutowej mogą zbierać się resztki kleju co może prowadzić do zbierania się wiórów.
• Zmniejszyć prędkość posuwu.
• Sprawdzić, czy szczeliny wlotowe powietrza w osłonie blaszanej (21) są drożne, szczególnie podczas  

frezowania.
• Urządzenie należy regularnie czyścić i konserwować.

Zakleszczenie się frezu:
• W przypadku zakleszczenia się frezu lub przerwania pracy należy wyłączyć frezarkę i pozostawić ją w materiale 

do momentu całkowitego zatrzymania się frezu. Nigdy nie należy próbować wyciągać frezarki do fug z obrabia-
nego przedmiotu dopóki frez się porusza, ponieważ może dojść do odrzutu.  
Należy ustalić i wyeliminować przyczynę zakleszczenia się frezu. W przypadku dalszego frezowania istniejącej 
fugi, należy upewnić się, że frez jest wyśrodkowany w fudze.

• Sprawdzić prawidłowy montaż frezu (zwłaszcza kierunek obrotu).

Odrzut urządzenia:
Odrzut to nagła reakcja wywołana przez zahaczenie, zakleszczenie lub złe ustawienie frezu, powodująca niekontro-
lowane uniesienie i przesunięcie się frezarki z obrabianego przedmiotu w kierunku operatora.

Odrzut jest rezultatem nieprawidłowego lub błędnego użytkowania frezarki do fug. Można temu zapobiec, 
podejmując odpowiednie środki ostrożności, jak opisano poniżej.
• Trzymać frezarkę do fug obiema rękami i przesunąć ramiona do pozycji, która pozwoli na absorpcję sił odrzutu. 

Należy zawsze znajdować się z boku frezu, nigdy nie ustawiając ciała w jednej linii z frezem.
• Nie należy używać tępych lub uszkodzonych frezów. Frezy z tępymi lub źle osadzonymi zębami powodują, na 

skutek zbyt wąskiej szczeliny frezowania, zwiększone tarcie, zakleszczanie się frezu i odrzut.
• Należy koniecznie upewnić się, że procedura włączania urządzenia jest przeprowadzana prawidłowo.
• Sprawdzić prawidłowy montaż frezu (zwłaszcza kierunek obrotu).
• Urządzenie należy regularnie czyścić i konserwować.

10. Najczęściej zadawane pytania, przyczyny i środki zaradcze związane z 
 użytkowaniem GROOVER 500-LP



85

Frezarka GROOVER 500-LP może być używana z odkurzaczem jako 
alternatywą dla worka na pył (3). W tym celu należy zamiast mocowania 
worka na pył (24) podłączyć dostarczony adapter do odkurzacza (25) 
do dyszy wyrzutowej (7). Upewnić się, że adapter do odkurzacza (25) 
jest wsunięty na dyszę wyrzutową (7) stroną z rowkowaną krawędzią 
zewnętrzną.

11. Montaż

12. Konserwacja
OSTRZEŻENIE
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych dotyczących frezarki do fug należy wyjąć akumula-

tor (1) z urządzenia.
• Istnieje ryzyko zranienia ostrymi krawędziami tnącymi. Dlatego należy zawsze nosić rękawice 

ochronne.

12.1 GROOVER 500-LP
• Nie należy używać wody ani płynnych środków czyszczących.
• Należy regularnie przedmuchiwać wnętrze obudowy z wrzecionem za pomocą suchego sprężonego powietrza.
• Wyczyścić zewnętrzną część urządzenia, w szczególności elementy regulacyjne i wszystkie rolki, aby zachować 

dokładność frezowania fugi.
• Od czasu do czasu spryskać połączenia olejem maszynowym
• Regularnie czyścić otwory wentylacyjne w osłonie blaszanej

Pielęgnacja
• Frez należy chronić przed wilgocią, aby zapobiec korozji.
• Środki czyszczące mogą oddziaływać na skórę lub oczy oraz uszkodzić narzędzie. Podczas czyszczenia 

urządzenia należy używać środków ochrony rąk i oczu.
• Używać tylko odpowiednich środków czyszczących. Należy przestrzegać wskazówek producenta środka 

czyszczącego.

UWAGA
W przypadku używania odkurzacza należy zwrócić uwagę na 
odpowiednią siłę ssania.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Frezarka do fug GROOVER 500-LP może być używana tylko z takim rodzajem posuwu i prędkością obrotową, 

jakie są podane na korpusie narzędzia.

Naprawa/ostrzenie

Należy przeczytać instrukcję obsługi
(szczegółowe wskazówki znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi frezu)

12.2 Frez

OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych przy ładowarce należy wyciągnąć wtyczkę 
sieciową.
Nie należy używać wody ani płynnych środków czyszczących.

• Brud i pył z obudowy należy usuwać za pomocą suchej szmatki.

Należy przeczytać instrukcję obsługi
(szczegółowe wskazówki znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi frezu)

12.3 Ładowarka i akumulator
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Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centra serwisowe firmy Leister. Gwarantują 
one profesjonalną i rzetelną naprawę w ciągu 24 godzin z użyciem oryginalnych części zamiennych 
zgodnych z listą części zamiennych.

13. Prace serwisowe i naprawy

WSKAZÓWKA
• W okresie gwarancji nie wolno odkręcać śrub na obudowie silnika. Niezastosowanie się do tego 

wymogu spowoduje utratę gwarancji producenta.
• Przy wysyłaniu akumulatora należy zadbać o prawidłową deklarację (materiał niebezpieczny).

14. Utylizacja

15. Deklaracja zgodności

Zużytych komponentów nie należy w żadnym wypadku wyrzucać razem z normalnymi odpadami 
domowymi.

Zużyte komponenty należy utylizować wyłącznie w oficjalnych punktach zbiórki, punktach sprzedaży lub 
u przedstawiciela firmy GROOVER. Przy wysyłaniu akumulatora należy zadbać o prawidłową deklarację 
(materiał niebezpieczny).

OSTRZEŻENIE
Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do domowych odpadów, ognia lub wody. Nie otwierać zużytych aku-
mulatorów. Nie wysyłać uszkodzonych baterii lub akumulatorów z uszkodzoną obudową.

Dotyczy wyłącznie krajów UE:
Zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie muszą być poddane recyklingowi.

WSKAZÓWKA
W celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji należy skontaktować się ze sklepem specja-
listycznym.

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Szwajcaria, 
potwierdza, że ten wprowadzony przez nas do obrotu produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw UE. 
Dyrektywy: 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Zharmonizowane 
normy:  EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 62841-1, EN 62841-2-5, EN 50581

Kaegiswil, 25.05.2020 r.

Bruno von Wyl, CTO  Christoph Baumgartner, GM
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