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Gratulujeme Vám k zakúpeniu TOT! zariadenia na bezprašné zrovnávanie 
drevených dosiek.  Unikátne systémové riešenie TOT! s integrovaným 
odsávaním prachu sa používa pre zrovnávanie hornou frézou. Pred prvým 
použitím si naštudujte návod na použitie. V prípade, že Vám nie je úplne 
jasná niektorá jeho časť, kontaktujte nás na info@greenoak.sk  

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 
POZOR! Čítajte pozorne všetky inštrukcie týkajúce sa bezpečnostných 
rizík.  Ak sa nebudete riadiť nasledujúcimi pokynmi, môže to mať za následok škodu 
na majetku, alebo vážne poškodenie zdravia. 
 
Uschovajte si návod na obsluhu so všetkými varovaniami pre budúce 
použitie. 
 
1. BEZPEČNÉ PRACOVISKO 
Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neporiadok na pracovisku a 
nedostatočné osvetlenie môže spôsobiť úraz, alebo poškodenie majetku. 
 
2. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
- Vždy sa sústreďte na vykonávanú činnosť a koncentrujte svoju 
pozornosť keď pracujete s elektrickým náradím. Neobsluhujte elektrické 
náradie ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo 
liekov. Aj okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť 
vážne zranenie. 
 
- Používajte ochranné pracovné pomôcky. Vždy používajte ochranu zraku.  
Ochranné pracovné pomôcky ako respirátor, pracovné topánky, ochrana sluchu a 
zraku používaná za vhodných podmienok znižuje počet zranení osôb. 
 
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče 
alebo nastavovacie prípravky. Kľúč pripojený k rotujúcej časti elektrického 
náradia môže spôsobiť zranenie osôb.  
 
- Nepreceňujte svoje schopnosti. Vždy udržiavajte správnu polohu a 
rovnováhu pri obsluhe zariadenia. To umožňuje lepšiu kontrolu TOT! 
zrovnávacieho zariadenia v neočakávaných situáciách. 
 
- Používajte vhodné pracovné oblečenie. Nenoste voľný odev alebo šperky. 
Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, 
šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené v pohyblivých častiach zariadenia. 
 
- Vždy zabezpečte, aby boli zariadenia na odsávanie pripojené a správne 
používané. 
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Použitie odsávania prachu výrazne znižuje nebezpečenstvá spojené s 
prachom. 
 
- Nedovoľte, aby ste sa pod dojmom znalostí získaných pri častom 
používaní zariadenia stali nepozorným a ignorovali zásady bezpečnosti pri 
práci so zariadením. 
Neopatrné konanie môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy! 
 
 
 
 
 
3.  POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE 
- Používajte vhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie urobí prácu 
lepšie a bezpečnejšie v miere, pre ktorú bolo navrhnuté. Nikdy nepoužívajte náradie 
na iný účel než na aký bolo vyrobené. 
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak jeho vypínač nefunguje správne. 
Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno pomocou spínača ovládať, je 
nebezpečné a musí byť pred použitím opravené.  

- Odpojte zástrčku od zdroja napájania elektrického náradia skôr než na 
ňom začnete vykonávať údržbu, výmenu príslušenstva a tiež pred 
uskladnením elektrického náradia. 
Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia 
náradie. 
- Venujte pravidelnú starostlivosť TOT! zrovnávaciemu zariadeniu. 
Kontrolujte nastavenie a ľahký chod pohyblivých častí a tiež či nie sú 
opotrebované niektoré časti, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia. 
Ak je niektorá časť poškodená, nechajte ju pred použitím opraviť alebo ju vymeňte 
za bezchybnú. 
Mnohé nehody a úrazy sú spôsobené zle udržiavanými nástrojmi. 
- Obrábacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné 
nástroje s ostrými reznými hranami pracujú lepšie, sú bezpečnejšie a ľahšie sa 
ovládajú. 
- Používajte elektrickú hornú frézu s dostatočným výkonom. Používajte len 
odporúčaný zrovnávací frézovací nástroj a jeho predĺženie v súlade s 
týmito pokynmi, berúc do úvahy pracovné podmienky, podmienky práce, 
ktorú treba vykonať a odporúčania výrobcu používaného náradia a 
nástrojov. Používanie elektrického náradia na iné účely, ako sú určené, by mohlo 
viesť k škode na majetku a zdraví osôb. 
- Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez oleja a mastnoty. 
Klzké držadlá neumožňujú bezpečnú manipuláciu a kontrolu nad náradím v 
neočakávaných situáciách. 
 
 
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa hornej frézy a frézovacieho nástroja 
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– Horná fréza musí byť dimenzovaná na otáčky vyznačené na frézovacom 
nástroji. Náradie, použité pri iných než odporúčaných otáčkach sa môže poškodiť a 
spôsobiť tým škodu na majetku a vážne zranenie. 
– Vždy používajte tesniace kefy. Chránia obsluhu pred drevenými trieskami, 
prachom a môžu ju tiež ochrániť pred neúmyselným kontaktom s rezným nástrojom. 
– Dbajte aby frézovací nástroj nikdy neprišiel do kontaktu s vlastným 
elektrickým  káblom. 
Prerušenie vodiča pod napätím môže spôsobiť, že exponované kovové časti 
elektrického náradia budú „živé“ a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
– Ruky držte mimo oblasti rezania. 
Nikdy nedávajte ruku do priestoru s nástrojom, keď je fréza zapojená do elektrickej 
siete alebo je spustená. 
– Na hornú frézu sa môžu namontovať iba nástroje odporúčané výrobcom 
hornej frézy, vyrobenými na tento účel. 
Používanie iných nástrojov je zakázané z dôvodu zvýšeného rizika zranenia. 
– Používajte len ostré a nepoškodené frézovacie nástroje. 
Zatupené alebo poškodené nástroje môžu spôsobiť stratu kontroly nad náradím, 
škodu na majetku, alebo úraz. 
– Počkajte po vypnutí, kým sa vypnutá fréza úplne nezastaví. 
 
Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia prachom 
 
POZOR! Prach, ktorý vzniká frézovaním dreva alebo epoxidových povrchov, 
obsahuje chemické prvky o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, vrodené chyby 
alebo iné reprodukčné poškodenie .  
Riziko z týchto expozícií sa líši v závislosti od toho, ako často robíte tento druh práce. 
Zredukovať vystavenie týmto chemikáliám je možné pomocou nasledujúcich 
odporúčaní: pracujte v dobre vetraných priestoroch a pracujte so schválenými 
bezpečnostnými zariadeniami, ako sú respirátory a proti prachové masky špeciálne 
navrhnuté na odfiltrovanie mikroskopických častíc. Po manipulácii si umyte ruky. 
VŽDY POUŽÍVAJTE TOT! ZROVNÁVACIE ZARIADENIE S PRIPOJENÝM 
ODSÁVANÍM A SO SPRÁVNE NASTAVENÝMI TESNIACIMI KEFAMI 
 
ÚČEL POUŽITIA 
TOT! zrovnávacie zariadenie je určené na použitie s hornou frézou a 
pohybuje sa na hliníkových profiloch a je výlučne určené na zrovnávanie 
drevených dosiek. 
 Všetky aplikácie nad rámec tohto použitia sú považované za nezamýšľané 
a nesprávne použitie. 
TOT! zrovnávacie zariadenie je navrhnuté a schválené na použitie iba 
vyškolenými osobami alebo odborníkmi so skúsenosťami s prácou s 
hornou frézou pri výrobe stolov a nábytku z dreva. 
Užívateľ je zodpovedný za nezamýšľané a nesprávne použitie. 
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NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŠKODENIA ZDRAVIA SI POUŽÍVATEĽ MUSÍ 

PREČÍTAŤ NÁVOD NA POUŽITIE.  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Majte na pamäti, že výsledok zrovnávania bude rovnako presný ako presné a 
zrovnané je vedenie (hliníkové profily) a základňa zariadenia. 

Pred zrovnávaním si overte, či je vedenie (hliníkové profily) v požadovanej rovine a 
to v oboch smeroch. 

Ak sa potrebujete o niektorých zmienených detailoch poradiť, kontaktujte nás na 
europe@takeonetoo.com alebo na info@greenoak.sk   

Zrovnávacie zariadenie TOT! výrazne eliminuje množstvo prachu vo vzduchu počas 
zrovnávania a pomáha tým udržiavať vaše pracovné prostredie čistejšie a 
bezpečnejšie. 

Vždy pracujte bezpečne! Dbajte na to, aby ste vždy používali náležité pracovné odevy 
a ochranné pracovné pomôcky. 

Udržujte všetky časti TOT! zariadenia čisté a v dobrom stave, čím sa predlžuje ich 
životnosť. 

Zvláštnu pozornosť venujte ložiskovým kolesám a tesniacim kefám a pravidelne ich 
čistite. Tesniace kefy pri frézovaní epoxidu chráňte pevnou látkovou lepiacou páskou! 

 

TOT! Complete pack neobsahuje hornú frézu, frézovací nástroj a ani 
hliníkové profily! 

 

Vozík s hornou frézou po ukončení práce neparkujte dlhodobo v strede 
priečnych koľajníc po ktorých jazdí vozík – hrozí prehnutie koľajníc!!! 

 

 

Obmedzenie zodpovednosti: spoločnosť Green Oak s.r.o. nezodpovedá za žiadne 
straty ani škody, ktoré vzniknú pri používaní produktov Green Oak s.r.o., či už 
priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné, bez ohľadu na 
uplatňovanú právnu teóriu. 
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Zrovnávací systém TOT! si môžete objednať v nasledovných vyhotoveniach: 
 
 
 
Standard – používa sa na upevnenie na pracovný stôl 
 

 
 
 
 
 
Použitie uholníkov 40x40mm pre montáž rámu na pracovný stôl: 
 
https://youtube.com/shorts/Bzw_MJHljxc?feature=share 
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Samonosný rám – rozširuje a predlžuje pracovnú plochu pracovného stola 
 

 
 
 
Použitie uholníkov 40x40mm pre montáž samonosného rámu: 
 
https://youtube.com/shorts/7EueQiTM-qE?feature=share 
 
 
 
 
 
 
 
Samonosný rám + nohy 
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Všetky uvedené prevedenia zrovnávacieho systému TOT! si môžete objednať v ľubovoľnej 
dĺžke a šírke na www.greenoak.sk 
 
 
 
 
 

Obsah balenia TOT! Complete pack: 

1. TOT! vozík hornej frézy vyrobený z pieskovanej 

nehrdzavejúcej ocele s párom držiakov a 
kolieskami pre pohyb v priečnom smere. 

Základňa z plexiskla. 

Nerezová príruba na odsávanie (priemer 50 mm) 
Redukcia PVC 50/40 mm na odsávanie. 

3 sady tesniacich kefiek s vláknami s dĺžkou 20, 30 
a 40 mm. Každá sada obsahuje pár 300 mm a pár 

152 mm dlhých kief. 

 

2. Dvojica pieskovaných držiakov z nehrdzavejúcej 

ocele s ložiskovými kolesami pre pozdĺžny pohyb 
frézoavcieho vozíka. 

Držiaky spájajú priečne profily dohromady. 

Súčasťou balenia sú plexisklové chrániče kolies s 
60 mm dlhými skrutkami pre ich inštaláciu. 

 

 

3. Kĺb na montáž rukoväte z pieskovanej nerezovej 
ocele 
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4. Rukoväť na ovládanie vozíka frézy (dvojica 
nerezových tyčiek - dĺžka každej je 330 mm). 
Celková dĺžka 660 mm. 

Umožňuje jednoduchú obsluhu frézy aj pri veľmi 
širokých doskách z jednej strany zariadenia.  

Vozík sa obsluhuje jednou rukou v zpriamenej 

polohe čo urýchľuje a zjednodušuje prácu a 
nezaťažuje chrbticu obsluhy.  

 

5. Predĺženie pre rukoväť (dĺžka 330 mm). 
Predĺženie na celkovú dĺžku 990 mm umožňuje 

obsluhu aj veľmi širokých dosiek (obvykle od šírky 

priečnych profilov dlhších ako 170 cm), prípadne 
obsluhu frézovacieho zariadenia umiestneného na 

podlahe. 

 

 

 

 

6. Nasledujúce položky sú kalkulované pre zostavenie 

všetkých časti TOT! zariadenia vrátane všetkých 
kolies a páru držiakov pre paralelné kolesá. 

 
3 ks skrutky A-DIN 7991-A2 M5x20mm 

3 ks ploché podložky DIN 125- A2 5 mm 

3 ks nylokové matice DIN 985-A2 M5 
 

24 ks imbusových skrutiek M6X20 / ISO7380-1-A2 
74 ks plochých podložiek DIN 125- A2 6 mm 

32 ks nylokové matice DIN 985-A2 M6 
10 ks krídlové matice M6 - motýľová matica A2 

DIN 315 

4 ks   skrutka M6X60 / ISO7380-1-A2 
12 ks skrutka M6X15 / ISO7380-1-A2 

12 ks pružné podložky A2 6 mm 
1 ks   centrovacia skrutka pre montáž kolies 

M8X15  

 
Vidlicový kľuč   1 ks 8 mm / 10 mm 

Imbusový kľúč: 1 ks 3 mm a 1 ks 4 mm 
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Zostavenie 

 

Naskenovaním QR kódu otvoríte TOT! viedonávody 

 

Krok 1. Monáž odsávacej príruby 

Montáž si pozrite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=E1KDg6SzEHs&t 

1.1 Budete potrebovať: 

3 ks skrutky A-DIN 7991-A2 M5x20mm, 

3 ks ploché podložky DIN 125- A2 5 mm 
3 ks nylokové matice DIN 985-A2 M5 

Vidlicový kľúč 8 mm 
Imbusový kľúč 3 mm 

 

1.2 Príruba musí byť umiestnená na pravej strane 

od stredu - podľa obrázku! 

 

1.3 Prírubu položte na základňu z plexiskla. 
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1.4 Zaskrutkujte skrutky cez otvory príruby a plexiskla. 

 

1.5 Zospodu nasaďte podložky na skrutky. 
Potom naskrutkujte nylokové matice na skrutky. 

 

 

1.6 S vidlicovým kľúčom 8 mm a imbusovým kľúčom 3 

mm utiahnite všetky matice. 

 

1.7 Základňu z plexiskla s prírubou vložte na vozík z 

nehrdzavejúcej ocele podľa obrázka. 

 

   

   

  
 

Krok 2. montáž hornej frézy na plexisklovú základňu 
 

!!! HORNÁ FRÉZA MUSÍ BÝŤ ODPOJENÁ Z ELEKTRICKEJ SIETE 
PO CELÝ ČAS MONTÁŽE!!! 
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Montáž si pozrite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5dxd5sifNo 

 

2.1 Na presné vystredenie frézy použite frézovací bit 
s ostrým hrotom. 

 
2.2 Frézovací bit s hrotom upevnite do hornej frézy. 

 
2.3 Frézu položte na plexisklovú dosku. 

 
2.4 Frézu opatrne prestavte do spodnej polohy, tak aby 

hrot frézovacieho bitu zapadol do strediaceho otvoru 
v plexisklovej doske. Frézu v tejto spodnej polohe 

zaistite. 
 
 
 
 

 

2.5 Pred nastavením nasuňte plastovú redukciu 
50/40mm na odsávaciu prírubu. Uchopte frézu 

oboma rukami tak aby bolo možné pohodlne frézu 
obsluhovať vrátane výškového prestavenia, zaistenia 

a uvoľnenia aretácie ako aj zapnutia a vypnutia 

hlavného vypínača frézy. Pootáčaním frézy okolo 
strediaceho otvoru nájdite najlepšie miesto pre 

obsluhu frézy vo vozíku  !!!VŠETKO ROBTE V 
SPODNEJ POLOHE FRÉZY!!!. 

Ak ste si istý že ste našli najlepšie miesto pre 

ustavenie frézy vyskúšajte v tejto polohe prestavenie 
frézy do hornej a späť do dolnej polohy, vrátane 

 

file:///C:/Users/cidlo/Desktop/TOT/EN_Manual/www.takeonetoo.com
http://www.takeonetoo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t5dxd5sifNo


TOT! Návod na obsluhu 

Celý videonávod po jednotlivých krokoch nájdete na www.takeonetoo.com 

 

Strana 13 z 27                                    www.takeonetoo.com                                         7.7.2019 
 

zaistenia a uvoľnenia aretácie. 
Ak sa dá fréza pohodlne obsluhovať a vašim rukám 

pri obsluhe frézy nič neprekáža a strediaci hrot 

frézovacieho bitu je v strediacom otvore plexisklovej 
dosky, môžete polohu frézy preniesť na plexisklovú 

dosku. 
2.6 Na vyznačenie polohy použite permanentnú fixku 

ktorou čo najpresnejšie obkreslite dokola celú 

základňu frézy. 
POZOR! Pred označením otvorov skontrolujte 

či vŕtané otvory nebudú zasahovať do 
nerezovej časti vozíka! 

Otvory musia byť nad výrezom v nerezovom 

plechu – v opačnom prípade treba skrutky 
zapustiť do plexiskla. 

 

 

2.7 Vyberte hornú frézu z vozíka a uvoľníte skrutky zo 

základnej dosky frézy. 

 
2.8 Demontujte základnú dosku frézy. 

 
2.9 Základnú dosku frézy položte presne na vyznačený 

obrys na plexisklovej doske. 

 
2.10 Základnú dosku frézy zaistite na plexisklovej doske 

proti posunutiu a ubezpečte sa, že je presne na 

vyznačenom obryse. 
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2.11 Zvoľte vrták o priemere zodpovedajúcemu priemeru 
otvoru v základnej doske frézy a zavŕtaním do hĺbky 

1 až 2 mm preznačte všetky otvory základne frézy 

do plexisklovej dosky. !!!POZOR, PLEXISKLOVÚ 
DOSKU NEPREVŔTAJTE!!! 

 

2.12 Na stojanovej vŕtačke (alebo s vŕtačkou 

s prípravkom na kolmé vŕtanie) prevŕtajte 
plexisklovú dosku cez predznačené otvory vrtákom 

o priemere zodpovedajúcemu priemeru skrutky na 

upevnenie základne frézy.. 

 

2.13 Vylomte stredové koliesko so strediacim otvorom 
s plexisklovej dosky. Ak predrezané koliesko so 

strediacim otvorom na plexisklovej doske nejde 
vylomiť, prevŕtajte 2 otvory v mieste kde je koliesko 

spojené s plexisklovou doskou. 

 

2.14 Strediace koliesko odstráňte z plexisklovej dosky. 

 

2.15 Okraje strediaceho otvoru začistite pilníkom. 

 

2.16 Položte plexisklovú dosku na spodnú plochu frézy.. 
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2.17 Ak plexisklová doska nesedí rovno na spodnej ploche 
frézy, položte na spodnú plochu frézy najprv 

základnú dosku frézy a plexisklovú dosku položte na 

základnú dosku frézy. Nerezová príruba na 
odsávanie musí byť v tejto pozícii na spodnej strane 

plexisklovej dosky. 

 

2.18 Ak plexisklová doska sedí rovno, priskrutkujte 

plexisklovú dosku k spodnej ploche frézy. 
Na pripevnenie plexisklovej základne budete 

potrebovať dlhšie skrutky. Potrebnú dĺžku skrutiek 

vyrátajte pripočítaním 9,5 mm (hrúbka plexiskla) 
k originálnej skrutke na pripevnenie základnej dosky 

frézy ak ste použili aj základnú dosku frézy. Ak ste 
základnú dosku frézy nepoužili, potrebnú dĺžku 

skrutky bude tvoriť súčet dĺžky originálnej skrutky + 

hrúbka plexiskla 9,5mm – hrúbka základnej dosky 
frézy. 

 
 

 

2.19 Po dotiahnutí skrutiek je fréza pripevnená 

k plexisklovej doske. 

 

 

Krok 3. Montáž zrovnávacieho nástroja 
 

!!! HORNÁ FRÉZA MUSÍ BÝŤ ODPOJENÁ Z ELEKTRICKEJ SIETE PO CELÝ ČAS 
MONTÁŽE!!! 

 

!!! Pre správny výber frézovacieho nástroja postupujte podľa inštrukcií výrobcu vašej hornej frézy!! 

 Montáž si pozrite na: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=As7scWXzNx4 
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3.1 Na zrovnávanie pomocou TOT! zariadenia 
budete potrebovať zrovnávaciu stopkovú frézu 

a jej predĺženie 

 
V našich videách používame predĺženie s 

upínacou hlavou klieštiny  
CMT   S = 12 mm  D = 12 

 

V našich videách používame zrovnávaciu 
stopkovú frézu CMT  D60x12 L80 S = 12x50 Z3 

 

3.2 Vložte stopkovú frézu do klieštiny predĺženia  

 

3.3 Pevne utiahnite klieštinu 

 

3.4 Vložte stopkovú frézu s predĺžením do klieštiny hornej 

frézy. 

 

 

3.5 Pevne utiahnite klieštinu hornej frézy 
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3.5 Správne nastavená hĺbka frézovacieho nástroja 
v hornej fréze umožňuje frézovaciemu nástroju voľne 
rotovať v stredovom otvore v základni plexiskla. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4. Montáž kolies 

 

Montáž si pozrite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=o2Ap48S0sko&t 

4.1 Pre každú sadu kolies budete potrebovať: 
4 ks skrutka M6X20 / ISO7380-1-A2 imbus 

12 ks plochých podložiek DIN 125- A2 6 mm 

4 ks nylokové matice DIN 985-A2 M6 
4 ks s ložiskom 626 2Z 

 
Kľúč vidlicový 10 mm 

Imbusový kľúč 4mm 
 

4.2 Pre montáž horného kolesa vložte skrutku do otvoru 
podľa obrázku. 
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4.3 Vložte podložku na skrutku. 

 

4.4 Na skrutku s podložkou položte ložisko a potom 

nasaďte 
na ložisku ďalšiu podložku. 

 

 

4.5 Potom na skrutku zaskrutkujte maticu a pevne ich 
dotiahnite vidlicovým kľúčom 10 mm a imbusovým 

kľúčom 4 mm. 
Vyskúšajte, či sa ložiská môžu ľahko otáčať. 

 

4.6 Rovnakým spôsobom zopakujte montáž na druhej 

strane držiaka. 
Správne zostavené kolesá môžete vidieť na obrázku. 

 

4.7 Vložte podložku na skrutku. 
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4.8 Na skrutku s podložkou položte ložisko a potom 
nasaďte 

na ložisko ďalšie tri podložky. 

 

4.9 Vložte skrutku s ložiskom a podložkami z vonkajšej 
strany držiaka do 6 mm otvoru a dotiahnite ich 

jednoducho pomocou 10 mm vidlicového kľúča a 

imbusového kľúča 4 mm. 
Toto koleso sa nastaví až po nasadení na profil. 

 

4.10 Rovnakým spôsobom zopakujte montáž na druhej 

strane držiaka. 
Správne zostavené kolesá vidíte na obrázku. 

 

 

4.11 Na montáž kolies na TOT! vozík frézy budete potrebovať: 
4 ks skrutka M6X20 / ISO7380-1-A2 imbus 

8 ks plochých podložiek DIN 125- A2 6 mm 
4 ks nylokové matice DIN 985-A2 M6 

1ks centrovacia skrutka M8, 

10 mm vidlicový kľúč a imbusový kľúč 4 mm 

 

4.12 Zaskrutkujte centrovaciu skrutku s priemerom 8 mm do 
stredového otvoru 8 mm na TOT! vozíku frézy. 

 

4.13 Priložte držiak s kolieskami na spodnú stranu vozíka. Strediacu 

skrutku M8 zaskrutkujte cez centrovací 8 mm otvor v držiaku 

kolies. 
Potom založte podložku na 6 mm skrutku a priskrutkujte ju cez 

otvory 6 mm TOT! držiak na vozík a kolesá. Zopakujte to s 
druhou skrutkou.. 

 

file:///C:/Users/cidlo/Desktop/TOT/EN_Manual/www.takeonetoo.com
http://www.takeonetoo.com/


TOT! Návod na obsluhu 

Celý videonávod po jednotlivých krokoch nájdete na www.takeonetoo.com 

 

Strana 20 z 27                                    www.takeonetoo.com                                         7.7.2019 
 

4.14 Zo spodnej strany vozíka položte podložky na obe skrutky M6 a 
potom na ne naskrutkujte matice. 

 

4.15 Potom ich pevne utiahnite 10 mm vidlicovým kľúčom a 

imbusovým kľúčom. 
Odskrutkujte centrovaciu 8 mm skrutku z vozíka. 

Zopakujte montáž druhých kolies na druhej strane vozíka 
rovnakým spôsobom. 

 

Rovnaký spôsob montáže kolies používajte aj na pripevnenie 
kolies k držiakom pre paralelný pohyb. 

https://www.youtube.com/watch?v=X
wUsAS6Book&t 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Krok 5. Montáž tesniacich kief 

 

Montáž si pozrite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=rHM62c67Qro 

 

5.1 Demontujte pružinové závlačky z prednej časti 

hliníkových F líšt. 
Pripravte si jednu sadu (4 kusy) tesniacich kief. 

Vždy používajte kefy s rovnakou dĺžkou vlákien. 

 

file:///C:/Users/cidlo/Desktop/TOT/EN_Manual/www.takeonetoo.com
http://www.takeonetoo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XwUsAS6Book&t
https://www.youtube.com/watch?v=XwUsAS6Book&t
https://www.youtube.com/watch?v=rHM62c67Qro


TOT! Návod na obsluhu 

Celý videonávod po jednotlivých krokoch nájdete na www.takeonetoo.com 

 

Strana 21 z 27                                    www.takeonetoo.com                                         7.7.2019 
 

5.2 Vložte dlhú tesniacu kefu do dlhého hliníkového F 
profilu, až kým sa na konci profilu nestlačí pružina. 

Potom vložte zaisťovaciu závlačku späť do predných 

otvorov v hliníkovom F profile.  

 

5.3 Uvoľnite tesniacu kefu. Kefa musí pevne držať  v 

hliníkovom F profile. 

 

5.4 Obe krátke tesniace kefy vložte do krátkych priečnych 

hliníkových F profilov. 

 

 

 

 

5.5 Vložte druhú dlhú tesniacu kefu do dlhého 
hliníkového F profilu rovnakým spôsobom ako prvú a 

zaistite ju závlačkou. 

 

5.6 Skontrolujte, či všetky tesniace kefy pevne držia v 

hliníkových F profiloch a či medzi nimi nie je 
medzera. 

Správne nastavené kefy musia vždy presahovať 

hranu opracovávaného povrchu v rozsahu 2 až 
12mm. 
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Krok 6. Montáž plexisklovej základne na frézovací vozík 

 

Montáž si pozrite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=b2brAk9phSk 

 

 

 

6.1 Na montáž budete potrebovať: 
10 ks krídlová matica M6 - A2  DIN 315 

Ploché podložky 10 ks DIN 125- A2 6 mm. 
 

 

 

6.2 Nasaďte vozík na priečne profily zrovnávacieho 
zariadenia. Všetky bočné kolesá umiestnite čo 

najbližšie k profilu a pevne ich dotiahnite 10 mm 
vidlicovým kľúčom a imbusovým kľúčom 4 mm. 

 

 

6.3 Vložte plexisklovú základňu s osadenou hornou 
frézou do vozíka frézy tak, aby všetky skrutky vozíka 

hladko zapadli do otvorov v plexiskle. 
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6.4 Nasaďte všetky podložky na skrutky 

 

 

 

6.5 Na všetky skrutky naskrutkujte motýlikové matice a 
pevne ich utiahnite. 
 
 

 

 

6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptér hadice vysávača položte na prírubu z 

nehrdzavejúcej ocele. Ak má hadica vysávača 50 

mm, odrežte adaptér na konci časti 50 mm. V 
prípade, že sa vaša hadica s priemerom 32 mm 

nezmestí presne do adaptéra, upravte priemer 
adaptéra lepiacou páskou. 

 

 
 

 

           
 
 
 
 
                                           

 
 

                                        

 

 

Krok 7. Montáž kolies na pozdĺžny pojazd 

 

Montáž si pozrite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=iHwYgQ-LSFg 

7.1 Postupujte rovnako ako pri kolesách na priečny 
pojazd v Kroku 4.  
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https://www.youtube.com/watch?v=XwUsAS6Book 
 

Namiesto skrutiek M6 x 20mm použite skrutky M6 x 
60mm 
 

7.2 Na montáž každého ochranného krytu plexi pre 
paralelné kolesá budete potrebovať: 

 
2 ks skrutka M6X60 / ISO7380-1-A2 imbus 

4 ks nylokové matice DIN 985-A2 M6 

 

 

 

 

7.3 Zopakujte montáž ložiska rovnakým spôsobom ako 

pri skrutke M6x20mm 
 

 

 

 

7.4 Nasaďte nylokové matice M6 cca. 15 mm od konca 

na obidve skrutky M6x60. 
 

 

 

 

7.5 Ochranný kryt z plexiskla nasaďte na skrutky M6x60. 

Skrutky musia prejsť otvormi v kryte z plexiskla. 
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7.6 Nasaďte ďalšie nylokové matice M6 na obe skrutky 
M6x60. 

 

 

 

7.7 Utiahnite nylokové matice 10 mm  vidlicovým 
kľúčom. 
Koniec matice by mal byť po utiahnutí v jednej línii s 
koncom skrutky. 

 

 

 

 

 

Použitie TOT! zrovnávacieho zariadenia 

1. Nastavte a vyrovnajte zrovnávanú dosku tak, aby ste maximalizovali jej konečnú hrúbku a 

minimalizovali množstvo frézovania ktoré musíte urobiť.  

Najvyšší bod dosky by mal byť čo najbližšie k spodnej hrane priečnych koľajníc po ktorých jazdí 

vozík s frézou. 

Keď je doska správne nastavená a stabilná, pripevnite ju pevne k pracovnému stolu TOT! 

kotviacimi plechmi. 

 

2. Nastavte reznú plochu frézovacieho nástroja tak aby sa dotýkala dosky na jej najvyššom mieste.  

Opatrne prejdite celú dosku, aby ste overili správne určenie najvyššieho bodu. Hĺbku rezu 

nastavte maximálne o 1 mm nižšie. 

 

 

3. Tesniace kefy nainštalované na TOT! vozík frézy musia prekrývať okraj zrovnávanej 

plochy dosky v rozsahu 2 až 12 mm, ako je znázornené na 

https://www.youtube.com/watch?v=Igw7Gf4NFO0   .  

V prípade, že tesniace kefy neprekrývajú hranu splošteného dreva, okamžite zastavte 

frézovanie a vymeňte tesniace kefy za väčšiu dĺžku (namiesto 20 mm použite 30 mm atď.), 
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pretože medzera medzi zrovnávaným povrchom a tesniacimi kefami umožní únik prachu a 

triesok! 

 

4. Zrovnávacie zariadenie môžete použiť na priečny rez a ovládať TOT! vozík s rukoväťou 660 mm, 

ako vidíte tu https://www.youtube.com/watch?v=i7YNlcGJ0Pw Vždy meňte smer pohybu vozíka 

nad zrovnávanou plochou v smere hodinových ručičiek! Nikdy nemeňte smer pohybu priamo z 

predu dozadu! Tesniace kefy sú tvrdé a pri zmene smeru priamo z predu dozadu môžu zdvihnúť 

celý vozík pričom môže prísť k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia alebo obrobku !!! Zmenu 

smeru obrábania môžete vidieť tu:  https://www.youtube.com/watch?v=uqIM3r7EMYE 

 

5. Na paralelné vyrovnávanie pozdĺž vlákien dosky môžete použiť dva rôzne spôsoby. Prvý 

odporúčame pre začiatočníkov a pre vyrovnávanie veľkých dosiek. V takom prípade použite TOT! 

vozík s uzamknutým priečnym pohybom pomocou T drážkových matíc v profile a aretačnej páky 

ako môžete vidieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=jldi_oDjO28  Keď je TOT! vozík 

uzamknutý v priečnom smere počas paralelného zrovnávania, pre zmenu smeru musí vždy TOT! 

vozík opustiť zrovnávaný povrch ! Nikdy nemeňte smer pohybu priamo z predu dozadu keď je 

TOT! vozík je nad splošteným povrchom - riskujete zranenie alebo poškodenie !!! 

 

Ďalšiu možnosť paralelného sploštenia odporúčame iba pre skúsených TOT! užívateľov. V tomto 

prípade je priečny pohyb blokovaný iba pevným držaním TOT! rukoväte vozíka a súčasným 

tlakom rukoväte na priečnu koľajnicu, ako môžete vidieť tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=lGyyKW3y0Fw   

Zo začiatku, kým získate potrebnú istotu, používajte tento spôsob opatrne s hĺbkou rezu 

maximálne 1 mm !!!  

Po nadobudnutí istoty v ovládaní je možné týmto spôsobom plynulo prechádzať z priečneho do 

pozdĺžneho zrovnávania. Tento spôsob vám po nadobudnutí zručnosti umožní frézovať aj veľké 

dosky rýchlo a ľahko. 

 

 

Pre najlepší výsledok frézovania vždy končite prácu s nastavenou hĺbkou úberu maximálne 0,2 - 0,3 mm 

 

 

V spoločnosti Green Oak robíme všetko pre to, aby pracovné prostredie v stolárskych dielňach bolo 

čistejším a zdravie neohrozujúcim miestom pre našu spoločnú vášeň - prácu s drevom. 

 

TOT! je značka spoločnosti Green Oak s.r.o. 

 

Právo na zmenu a aktualizáciu tohto návodu na obsluhu je vyhradené aj bez predošlého upozornenia 

 

Green Oak s.r.o. 

Agátová 6 
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90031 Stupava 

Slovensko 

www.greenoak.sk 
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