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2 Wprowadzenie 

 
2.1 Wskazówki dla użutkownika 
 
Przed pierwszym uruchomieniem jest absolutnie niezbędne staranne zaznajomienie się z 
niniejszą instrukcją obsługi, jak również dokładne stosowanie się do zawartych w niej 
wskazówek. 
 
Instrukcja obsługi stanowi integralną część warunków użytkowania urządzenia. Po 
dokładnym przeczytaniu uzyskają Państwo pełne wprowadzenie w sposób działania i 
obsługę urządzenia, co umożliwi bezbłędną obsługę, rozpoznawanie oraz unikanie 
zagrożeń i uszkodzeń. 
 
Instrukcję należy starannie przechowywać w pobliżu urządzenia. 
 

 Proszę uważnie przeczytać całą instrukcję 
 

 Proszę starannie przechowywać tę Instrukcję do ponownego przejrzenia - również w 
przypadku konieczności wyczyszczenia urządzenia. 
 

 Proszę zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia i wskazówki zawarte w Instrukcji i 
umieszczone na urządzeniu. 
 

 Jeśli urządzenie ma być czyszczone, należy całkowicie odciąć zasilanie elektryczne. 
Proszę wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Proszę się stosować 
do wskazówek zawartych w rozdziale 5 Czyszczenie / Dezynfekcja. 

 

 Proszę nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, klimatyzatory, 
lodówki lub podobne. Unikajcie również ustawiania przy źródłach wody (np. umywalki) i lub 
chemikaliach. Zwróćcie uwagę na higieniczne otoczenie. Ustawcie urządzenie na 
stabilnym, antypoślizgowym podłożu. Unikajcie stawiania na niestabilnych stołach, 
wózkach itp. Upadek urządzenia może spowodować znaczne uszkodzenia. 

 

 Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia należy chronić frezarkę z jednej strony przed 
zimnem, ale również przed przegrzaniem. Należy unikać temperatur poniżej +10°C oraz 
powyżej +35°C. 

 

 Jeżeli musi być użyty przedłużacz, należy się upewnić, że spełnia on stosowne wymagania. 
Prosimy o zrozumienie, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za każdy element 
osprzętu, niezawarty w zakresie dostawy. Dotyczy to również ewentualnych uszkodzeń 
urządzenia. 

 

 Prosimy o unikanie: 
 

o dotykania gniazdek sieciowych metalowymi przedmiotami 
o obecności wody, napoi i innych płynów w pobliżu urządzenia 
o niekontrolowanego dostępu dzieci do urządzenia 
o dotykania wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękoma. 

 

 Proszę nie dokonywać samowolnych napraw urządzenia, ponieważ w takim wypadku tracą 
Państwo uprawnienia gwarancyjne. Z każdą naprawą proszę zwrócić się do 
autoryzowanego personelu fachowego. Jeśli trzeba proszę zapytać producenta lub 
dystrybutora (patrz naklejka na urządzeniu). 
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 Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, mamy wiedzę, że pola (elektro) - 
magnetyczne mogą powodować zakłócenia. Dlatego też należy podczas pracy urządzenia 
wyłączać wszelkie urządzenia generujące lub mogące generować tego typu pola (telefony 
komórkowe, sieci komputerowe itp.). W innym wypadku, aby uniknąć zakłóceń 
funkcjonowania urządzenia, pomiędzy frezarką A500 a wymienionymi urządzeniami należy 
zachować odstęp co najmniej 50 cm. 

 
W poniższych przypadkach proszę nie użytkować urządzenia i skontaktowanie się z producentem 
lub dystrybutorem: 
 

 jeśli w przewodzie zasilającym jest uszkodzona izolacja 

 jeśli urządzenie było narażone na działanie wilgoci 

 jeśli urządzenie spadło i widać uszkodzenia obudowy 
 
Urządzenie może ulec uszkodzeniu przez działanie błyskawicy lub przepięcia. Z tego powodu 
zalecamy zainstalowanie bezpiecznika przepięciowego, oraz podczas burzy oraz przy dłuższej 
przerwie w użytkowaniu urządzenia wyłączanie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka 
sieciowego, w celu ochrony urządzenia przed pikami napięcia. 
 
Przed podłączeniem urządzenia do sieci proszę zwrócić uwagę na krajowe warunki zasilania 
sieci. 
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2.2 Symbole 
 

Symbole w Instrukcji Obsługi 
 

 
Uwaga! Symbol ten wskazuje na niebezpieczeństwo dla ludzi lub zagrożenie dla urządzenia. 
Temu oznaczeniu należy poświęcić maksymalną uwagę. Właściwe akapity należy przeczytać 
szczególnie starannie oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń. 
 

 
Ten symbol oznacza szczególnie przydatne wskazówki oraz dodatkowe informacje na temat 
obsługi przyrządu. 
 
 
 
 
Znak CE (Communauté Européenne) z numerem jednostki certyfikującej. Produkt oznaczony tym 
znakiem spełnia wszelkie warunki określone w obowiązujących normach Unii Europejskiej. 
 
Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi 
 

 
 
Rys. 1 
BaehrTec A800 
 
 
 
 
Znak CE (Communauté Européenne) z numerem jednostki certyfikującej. Produkt oznaczony tym 
znakiem spełnia wszelkie warunki określone w obowiązujących normach Unii Europejskiej. 
 

 
Urządzenie Typu B 
Urządzenie to zapewnia ochronę przeciwporażeniową zgodnie z normami dotyczącymi 
uziemienia (Typ B). 
 

 
Przed uruchomieniem urządzenia jest absolutnie konieczne przeczytanie i postępowanie zgodne 
z Instrukcją obsługi. 
 

 
Odpady elektryczne / elektroniczne muszą być utylizowane i nie wolno ich wyrzucać do odpadów 
domowych. 
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Ten symbol zawiera informację, jakie bezpieczniki zastosowano w urządzeniu. 
 
ON (max)  /  OFF (min) 
 
Informacja o sposobie użytkowania urządzenia. 
W tym przypadku obowiązuje: 
Czas pracy: 15 min (maksymalnie) Czas przerwy:10 minut (minimalnie)  
 
Takie dopuszczalne czasy pracy odpowiadają normalnemu systemowi pracy w podologii /  
pielęgnacji stóp. 
 
 
Symbole na opakowaniu 
 
 
 

   Prawidłowo przewozić (góra = kierunek strzałek) 
 
 

   Chronić przed uderzeniami! 
 
 

   Chronić przed wilgocią! 
 
 

   Dopuszczalny zakres temperatur 
 
 

   Dopuszczalny zakres wilgotności 
 



                                         Instrukcja obsługi BaehrTec A500  

  

Kerpro s.c.  
www.kerpro.pl strona 7/36 

2.3 Przedmowa 
 
Szanowna Klientko, szanowny Kliencie! 
 
Bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się na zakup tej frezarki podologicznej do pracy 
„na sucho”. Nowe urządzenia BaehrTec serii A zawierają w sobie wiele nowych rozwiązań 
technicznych, które pomogą Wam w Waszej codziennej pracy. 
 
Urządzenia serii BaehrTec – A wykonane są z wielu części aluminiowych i z tworzyw 
sztucznych - stosowanych w budowie samochodów sportowych i samolotów, – co 
gwarantuje ich wysoką jakość i wytrzymałość. Poza tym, nowy system sterowania 
mikroprocesorem wszystkich funkcji umożliwia pełne wykorzystanie możliwości i mocy 
poszczególnych układów elektronicznych. 
 
Poza tym urządzenia nowej serii BaehrTec – A wyposażone są w elektroniczny korektor 
pracy końcówki roboczej, co pozwala na osiągnięcie odpowiedniej mocy nawet przy 
najmniejszych zakresach obrotów. Dzięki temu uzyskujecie możliwość pracy dużymi 
frezami. Spróbujcie sami, a będziecie zachwyceni. 
 
Następną zaletą w systemie techniki „na sucho” jest „Easy-Speed-Konzept” (System 
łatwych prędkości). Dzięki rysunkom frezów na płycie czołowej części sterującej dziecinnie 
proste stało się ustawianie wartości obrotów mikrosilnika dla stosowanego właśnie frezu 
(nie zastępuje to jednak niezbędnej kontroli przez użytkownika, czy maksymalna liczba 
obrotów dla wybranego frezu nie jest przekroczona). 
 
Urządzenia nowej serii BaehrTec – A dają Wam szereg zalet o „niedźwiedziej sile”*: 
 

 mały ciężar 

 niski poziom hałasu 

 prosta obsługa z dużym poziomem bezpieczeństwa 

 wysoka, optymalnie dopasowana do warunków pracy moc 

 wysoka sprawność (również, jako urządzenia przenośnego) 

 duża i długotrwała niezawodność 

 wysoki poziom oszczędności energii (brak trybu czuwania) 
 
Frezarka podologiczna BaehrTec A500 jest wyprodukowana i sprawdzona zgodnie z 
rygorystycznymi kryteriami jakościowymi i w pełni odpowiada dyrektywom 93/42 
EWG dotyczących produktów medycznych. 
 
Życzymy Państwu zadowolenia z nowego urządzenia i wielu sukcesów w pracy 
 
Wasza firma 
 
Gustav Baehr GmbH 
 
 
 
* Nazwa firmy „Baehr” znaczy „niedźwiedź”. Hasło reklamowe firmy „Baehrenstärke” – 
„niedźwiedzia siła” – przyp. tłum.  
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2.4 Ogólny opis produktu i zakres zastosowań 
 
Urządzenie BaehrTec A500 skonstruowane zostało tylko do zabiegów specjalistycznej 
pielęgnacji stóp i nie może być używane do innych celów. Pracę tym urządzeniem może 
wykonywać tylko przeszkolony, wykwalifikowany personel. 
 
Urządzenie BaehrTec A500 wprawia w ruch narzędzia obrotowe (frezy, kamienie do 
szlifowania itp.). Z ich pomocą można usuwać zrogowacenia, modzele, zgrubienia 
paznokci, jak również odciski. 
 
Inne rodzaje i dziedziny zastosowań podejmowane są własne ryzyko i mogą stwarzać 
zagrożenia. Każde zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. 
 
Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do szkód, zarówno rzeczowych jak i wśród 
pracujących osób. 
 
Za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przez 
niewykwalifikowane osoby lub nieprawidłowej obsługi producent nie może ponosić żadnej 
odpowiedzialności. 
 
 

Nieprawidłowe użytkowanie, jak i otwarcie części sterującej lub końcówki 
roboczej powoduje wygaśnięcie jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych! 
 

 
 
2.5.   Wymagania dotyczące użytkownika 
 
Urządzenie to może być uruchamiane tylko przez wykształconych i przeszkolonych 
podologów, pedikiurzystów, lekarzy lub osoby z pokrewnych zawodów. Użytkownicy muszą 
posiadać określoną wiedzę na temat sposobu pracy urządzeniem i dysponować 
odpowiednim wykształceniem. 
 
Użytkownik zobowiązany jest do wykazania szczególnej troski o to, by 

 używane narzędzia były zawsze w dobrym stanie, bez uszkodzeń 

 chronić siebie, pacjentów i osoby trzecie przed jakimkolwiek 
niebezpieczeństwem 

 unikać jakiejkolwiek kontaminacji przez urządzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.   Ochrona pacjenta i personelu 
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 Proszę używać wyłącznie wysokiej jakości narzędzi obrotowych, ze 
znormalizowanym trzonkiem (ø 2,35 mm) dopuszczonych do zastosowań 
medycznych - np. z oferty KerPro 

 

 Przy używaniu narzędzi rotacyjnych zwracać uwagę na Instrukcję obsługi 
narzędzi, szczególnie dane producenta dotyczące maksymalnej liczby obrotów, 
czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji 

 

 Po każdym użyciu narzędzia należy wyczyścić, dezynfekować i wysterylizować 
 

 Aby uniknąć możliwości przeniesienia zarodków chorobotwórczych z jednego 
pacjenta na drugiego, każdorazowo przy zmianie pacjenta używajcie wyłącznie 

wyczyszczonych, zdezynfekowanych i wysterylizowanych narzędzi 
 

 Po każdym użyciu i przed każdą zmianą pacjenta należy zdezynfekować 
powierzchnię końcówki roboczej (proszę zwrócić uwagę na to, aby środek 
dezynfekcyjny, ani żaden inny płyn nie dostał się do środka urządzenia) 

 

 Po każdym użyciu i przed każdą zmianą pacjenta należy zdezynfekować 
wszystkie miejsca na urządzeniu, gdzie ewentualnie mogły pojawić się zlepki 
cząsteczek (proszę zwrócić uwagę na to, aby środek dezynfekcyjny, ani żaden 
inny płyn nie dostał się do środka urządzenia) 

 

 Podczas pracy obsługa musi stosować osłonę oczu, ust, nosa, jak również 
rękawiczki ochronne 

 

 Podczas pracy frezarką należy pilnować, aby w obszarze obracających się 
narzędzi nie było włosów, ani żadnych innych luźnych przedmiotów jak np. 
chusteczki, wata lub podobne. W razie potrzeby należy nosić siatkę na włosy 

 

 Personel powinien mieć na uwadze fakt, że podczas pracy narzędziami 
obrotowymi powstają cząsteczki mogące odpryskiwać. Dlatego wszelkie 
otwarte rany leżące w pobliżu opracowywanego miejsca należy przed 
rozpoczęciem pracy przykryć sterylnym materiałem, tak by nie dopuścić 
odpryskujących cząsteczek. 

 

 Przyrząd przed, jak również po dłuższej przerwie w użytkowaniu musi być 
konserwowany i oczyszczony zgodnie z zaleceniami 

 

 Należy stosować wyłącznie osprzęt dopuszczony do współpracy z urządzeniem 
 

 Podczas pracy należy przestrzegać krajowych uregulowań prawnych, 
szczególnie: 

o aktualnie obowiązującego kodeksu pracy 
o aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
Aby utrzymać ciągłą sprawność urządzenia jak i zachować jego wartość należy wykonywać 
zalecane prace konserwacyjne i przeglądy okresowe. 
 
Urządzenie można naprawiać zgodnie ze wskazówkami producenta, stosując wyłącznie 
dopuszczone przez niego części zamienne. Zalecane przeglądy (według wskazań, 
najpóźniej jednak, co 24 miesiące), czynności kontrolne i naprawy mogą być dokonywane 
tylko przez producenta. 
 
Bez zgody producenta nie wolno dokonywać żadnych zmian w przyrządzie. 
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2.7.   Dane dotyczące odporności elektromagnetycznej 
 
 
Zgodnie z normą EN 60601-1 zwracamy uwagę Państwa na aspekty związane z 
odpornością elektromagnetyczną urządzeń elektromedycznych: 
 
 

 Medyczne urządzenia elektryczne podlegają szczególnym środkom ostrożności 
w zakresie odporności elektromagnetycznej, dlatego też muszą być 
przestrzegane wymagania zawarte w tej Instrukcji obsługi. 

 

 Przenośne urządzenia telekomunikacyjne wysokiej częstotliwości mogą 
wpływać na sposób funkcjonowania sprzętu elektromedycznego. 

 

 Zgodnie z wymogami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej według 
normy EN 60601-1 wolno stosować wyłącznie oryginalne przewody zasilające, 
osprzęt i części zamienne. 

 
 

W żadnym wypadku nie wolno używać z urządzeniem innego 
przewodu zasilającego. Jeśli potrzebują Państwo nowy przewód 
zasilający, można go zamówić pod numerem katalogowym 40650. 
Stosowanie innego przewodu zasilającego jest niedopuszczalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.   Wskazówki bezpieczeństwa 
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Urządzenie nie jest dopuszczone do użytku na obszarach zagrożonych wybuchem. 
 
 
Przed rozpoczęciem pracy użytkownik musi skontrolować, czy urządzenie jest w pełni 
sprawne i znajduje się w należytym stanie. 
 

Nieprawidłowe użytkowanie, czyszczenie i konserwacja nogą 
powodować przedwczesne zużycie przyrządu, i/lub zakłóceń w jego 
pracy. 
Może to skrócić żywotność urządzenia. 
→ Dlatego należy regularnie i zgodnie z wymaganiami czyścić i 
konserwować frezarkę, jak również wysyłać na zalecane przeglądy 
serwisowe (zwracać uwagę na diodę świecącą Serwis, lub nie 
rzadziej, niż co 24 miesiące)! 

 
Uszkodzone części mogą powodować uszkodzenia różnych 
przedmiotów lub urazy personelu. Poza tym mogą prowadzić do 
znacznego uszkodzenia urządzenia. 
→ Dlatego, jeżeli jakiekolwiek części uległy uszkodzeniu, należy 
natychmiast przerwać pracę, odłączyć urządzenie od sieci 
zasilającej i zwrócić się do serwisu. 

 
Pola elektromagnetyczne mogą mieć wpływ na funkcjonowanie 
implantowanych urządzeń (np. rozruszniki serca). 
→ Dlatego przed rozpoczęciem zabiegu należy zapytać pacjenta, 
czy ma tego typu urządzenie.  

 
Ze względu na różnorodne oddziaływanie na siebie urządzeń 
elektrycznych i telefonów komórkowych, nie można wykluczyć 
wpływu telefonu komórkowego na frezarkę, jakkolwiek spełnia ona 
wszelkie normy związane z polem elektromagnetycznym. 
→ Dlatego proszę nie używać telefonów bezprzewodowych podczas 
pracy, oraz poprosić pacjenta o wyłączenie telefonu na czas 
zabiegu. 
→ W innym wypadku, aby uniknąć zakłóceń funkcjonowania 
urządzenia, pomiędzy frezarką A500 a wymienionymi urządzeniami 
należy zachować odstęp co najmniej 50 cm. 
→ Należy również wyłączyć podczas pracy inne urządzenia 
elektryczne mogące wzajemnie na siebie oddziaływać (np. aparaty 
słuchowe itp.). 

 
Podczas wyjmowania końcówki roboczej z uchwytu istnieje 
niebezpieczeństwo skaleczenia. Skaleczenie użytym narzędziem 
może doprowadzić do stanu zapalnego tkanki.  
→ Należy zwrócić uwagę na bezpieczne wyjmowanie końcówki 
roboczej z uchwytu, tak, aby nie dochodziło do skaleczeń. 
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3 Przed pierwszym uruchomieniem 
3.1 Zakres dostawy 
 
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić kompletność dostawy. 
 
1 szt. A500 jednostka sterująca 
1 szt. MicroTec A20 końcówka robocza (jest na stałe połączona z jednostką sterującą) 
5 szt. torebka na pyły z warstwą filtrującą ( 1 torebka jest zamontowana w urządzeniu) 
 
3 szt. filtr zgrubny (biały, prostokątny; 1 filtr jest zamontowany w urządzeniu) 
Wymiary: (93 x 55 mm) 
Nr kat. 21659 
3 szt. filtr dokładny (biały, kwadratowy; 1 filtr jest zamontowany w urządzeniu) 
Wymiary: (82 x 82 mm) 
Nr kat. 20996 
1 szt. Przewód zasilający (nr kat. 40650) 
1 szt. Instrukcja obsługi 
 
Jeżeli stwierdzą Państwo niekompletność dostawy, proszę nas natychmiast o tym 
poinformować. 

Proszę starannie przechowywać opakowanie kartonowe wraz z 
wypełnieniem. Opakowanie to zostało zaprojektowane dokładnie dla tej 
frezarki i stanowi najlepsze zabezpieczenie podczas transportu. 
Wysyłając urządzenie do serwisu wykorzystajcie Państwo oryginalne 
opakowanie, szkody w transporcie wynikłe z niewystarczającego 
opakowania nie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych. 

 
 
3.2.   Na co przed uruchomieniem koniecznie należy zwrócić uwagę 
 

Proszę bardzo starannie przeczytać ten rozdział! Zawiera on 
ważne informacje, ja chronić Was, inne osoby oraz urządzenie 
przed zagrożeniem. 

 

Używana w tym rozdziale nazwa BaehrTec A500 obejmuje zarówno część 
sterującą jak i końcówkę roboczą (MicroTec A20). 

 
Przed użyciem proszę sprawdzić, czy rodzaj prądu i napięcie źródła zasilania jest właściwe 
dla urządzenia. Dane na temat rodzaju prądu i napięcia zasilania widoczne są na tabliczce 
znamionowej z tyłu frezarki. 
 
Proszę zwrócić uwagę na to, aby urządzenie stało stabilnie na równej powierzchni, oraz 
zapewnione zostało miejsce do swobodnego wypływu powietrza z odkurzacza (z tyłu, z 
obudowy filtra).  
 
Proszę zwrócić uwagę na to, aby dzieci nie miały dostępu do frezarki BaehrTec A500. 
 
Proszę nie ustawiać urządzenia w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (kaloryfery, 
bezpośrednie nasłonecznienie itp.).  
 
Proszę zwracać uwagę na to, żeby przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu przez 
wyginanie, załamywanie lub ocieranie o ostre krawędzie. Jeśli zauważą Państwo 
jakiekolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego, należy natychmiast przerwać pracę, 
wyłączyć frezarkę głównym wyłącznikiem i wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka 
sieciowego. Aby móc ponownie pracować frezarką proszę zamówić nowy przewód 
zasilający. Urządzenie może pracować tylko z oryginalnym przewodem zasilającym. 
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W żadnym wypadku nie wolno pracować frezarką, jeżeli uszkodzony 
jest przewód zasilający. 
 
 
Niedopuszczalna jest praca urządzenia BaehrTec A500 w bardzo 
wilgotnych pomieszczeniach jak na przykład sauna lub kąpieliska. W 
mokrym środowisku, w części sterującej urządzenia mogą 
powstawać niebezpieczne prądy pełzające, co stwarza zagrożenie 
porażenia prądem. 

 
Proszę unikać dużych różnic temperatur, w takich warunkach również dochodzi do 
powstawania wilgoci (kondensat wodny). 
 
Proszę chronić frezarkę BaehrTec A500 przed mrozem. 
 
Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenie musi być wyłączone i odłączone od sieci 
zasilającej. 
 
Jeśli wystąpi jakieś uszkodzenie urządzenia, lub niepoprawne funkcjonowanie, proszę 
natychmiast odłączyć urządzenie od sieci zasilającej – wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
 
Nieprawidłowe użytkowanie frezarki BaehrTec A500 zwalnia producenta z wszelkiej 
odpowiedzialności za szkody powstałe u osób, zwierząt bądź przedmiotów. 
 
Proszę dbać o to, aby frezarka BaehrTec A500, jak również narzędzia rotacyjne 
utrzymywane były zawsze zgodnie z zasadami higieny, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń 
dla zdrowia własnego jak i innych osób. Więcej informacji na ten temat w rozdziale 
„Czyszczenie (dezynfekcja) „ w niniejszej instrukcji. 
 
Noszenie obrączek i innej biżuterii podczas pracy może spowodować zadrapania na 
powierzchni końcówki roboczej. Tego typu uszkodzeń gwarancja nie obejmuje. Podczas 
pracy zawsze powinno się zrezygnować z noszenia wszelkiej biżuterii 
 
Prosimy wykonywać prace urządzeniem BaehrTec A500 zawsze tylko przy włączonym 
odsysaniu, celem natychmiastowego odsysania ewentualnych pyłków zawierających 
zarazki oraz celem zapobieżenia nagrzewaniu się silnika końcówki roboczej. 
 
Nigdy nie wolno zanurzać frezarki w żadnych płynach, oraz zasysać płynów do środka. 
 
W razie wessania waty, papieru lub podobnych przedmiotów może dojść do zapchania się 
otworów zasysających. Może to spowodować znaczny spadek wydajności odsysania.  
 
Koniecznie należy regularnie sprawdzać torebki na pyły. W razie nie dokonania wymiany 
woreczka nastąpi wyłączenie się silnika odsysania pyłu na czas ok. 30 min. (kiedy i w jaki 
sposób należy dokonywać wymiany woreczka na pyły i oraz filtr opisano w rozdziale 
„Wymiana filtra”). 
 
Nie należy wykonywać żadnych prac z urządzeniem, jeśli nie zostały zamontowane 
woreczki na pyły i filtry, bowiem w takim przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia 
i wygaśnięcia gwarancji. 
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Jak przedstawiono na rysunkach podczas pracy frezarką należy 
unikać „ruchów ciągnących”, gdyż może to grozić wysunięciem się 
frezu z uchwytu. 

   
   

 

 
 

Rys. 2   Praca nieprawidłowa 
 

 

 
 

Rys. 3   Praca poprawna 
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4 Opis urządzenia 
4.1 Opis części sterującej 
 
Widok z przodu 

 

 
Rys. 4 
 
(1) Obudowa części sterującej 
 
(2) Wyłącznik główny ON/OFF 
(z właściwą diodą LED (2a)) 
 
(3) – (9) Przycisk prędkości obrotowej frezów (5.000 – 20.000 U/min); 
(z właściwymi diodami LEDs (3a) – (9a)) 
  
(10) Przycisk dla obrotów frezów „Left“ (w lewo) 
(z właściwą diodą LED (10a)) 
 
(11) Przycisk do włączania/ wyłączania końcówki roboczej  
(z właściwą diodą LED (11a)) 
 
(12) Przycisk dla obrotów frezów „Right“ (w prawo) 
(z właściwą diodą LED (12a)) 
  
(13) – (15) Przycisk mocy odsysania 
(z właściwymi diodami LEDs (13a) – (15a)) 
 
(16) Przycisk OFF-Aspiration (odsysanie wyłączone) 
 
(17) LED „Service-Control“ dioda kontrolna „Serwis“ 
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Podczas projektowania frezarki BaehrTec A500 szczególny nacisk 
położyliśmy na łatwość i bezpieczeństwo obsługi. Aby uniknąć sytuacji, 
że przez przypadkowe dotknięcie przycisku aktywowana lub wyłączana 
jest jakaś funkcja, przyciski muszą być naciśnięte przez około 1 sekundy, 
aby zadziałały.  
 
 

 
Widok z boku z uchwytem końcówki roboczej 

 

 
Rys. 5 
 
(18) Uchwyt końcówki roboczej 
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Widok z boku z pokrywą filtra (zamknięta) 

 

 
Rys. 6 
 
 
(19 Pokrywa filtra z uchwytem 
 
(20)  Wyjście końcówki roboczej 
 
(21) Śruby wyjścia końcówki roboczej 

Mogą być odkręcane wyłącznie przez producenta. 
 
(22)  Przewód odsysający 
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Widok z boku bez pokrywy filtra i z filtrem zgrubnym (otwarta) 

 

 
Rys. 7 
 
 
(23)  Uszczelka pokrywy filtra 
 
(24) 4 x uchwyt magnetyczny 
 
(25) Uchwyt filtra zgrubnego 
 
(26) Kratka filtra 
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Pokrywa filtra (strona wewnętrzna) 
 

 
Rys. 8 
 
 
(27) Króciec do mocowania torebki na pyły 
 
(28) Kołki mocujące uchwyty magnetyczne 
 
(29) Torebka na pyły 
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Widok z tyłu 

 

 
Rys. 9 (Rysunek przykładowy) 
 
 
(30) Tuleja dystansowa 

Tuleja dystansowa oraz przewód zasilający zapewniają niezbędną wentylację, 
jeśli pracują Państwo urządzeniem umieszczonym w walizeczce. 

 
Podczas pracy urządzeniem umieszczonym w walizeczce, 
zalecamy wyjęcie wypełnień, tak, aby ciepłe powietrze mogło 
uchodzić z walizki, chroniąc urządzenie przed przegrzaniem. 
 

 
(31) Pokrywa zamykająca obudowę filtra 
 
(31a) Filtr dokładny 
 
(32) Gniazdo bezpieczników 

Dla 2 bezpieczników 4,0 A zwłocznych 
 
(33) Gniazdo przewodu zasilającego 

Używać tylko przewodu dostarczonego z urządzeniem. 
 
(34) Tabliczka znamionowa 
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Widok z dołu 

 

 
Rys. 10 
 
(35) Śruby obudowy 

Mogą być odkręcane tylko przez producenta 
 
(36) Pokrywa złącza serwisowego 

Może być odkręcana tylko przez producenta 
 
(37) Plomba obudowy 

W przypadku złamania lub oderwania plomby wygasają wszelkie uprawnienia 
gwarancyjne 

 
(38) Nóżka gumowa 
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4.2 Opis końcówki roboczej 

 

 
Rys. 11 
 

 
Rys. 12 
 
(23) Wąż odsysający 

 
(39)            Uchwyt frezów o średnicy trzpienia 2,35 mm 

(dla frezów / kamieni do szlifowania o maks. średnicy 12 mm) 
 
(40)  Część czołowa obudowy końcówki roboczej (odkręcana) 
 
(40a) Sitko końcówki roboczej 

Zapobiega zatkaniu końcówki przez duże cząsteczki. Powinno być codziennie 
sprawdzana, czyszczone i dezynfekowane. Prawidłowy sposób czyszczenia 
końcówki roboczej podany jest w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”  
(str. 34-35). 

 
(41)  Obudowa końcówki roboczej 
 
 

 

Maksymalna średnica frezu nie może przekroczyć 12 mm 

      
 

Należy stosować jedynie frezy 
diamentowe i nierdzewne 
 
(nie większe niż na 
rysunku)
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(nie większe niż na rysunku) 

           Rys. 13 
 

         Nie stosować frezów większych, niż narysowane na płycie czołowej 
4.3 Opis przewodu zasilającego 

 

 
Rys. 14 
 
 
(42)  Wtyczka do urządzenia 
 
(43)  Przewód 
 
(44) Wtyczka do gniazdka sieciowego z zestykiem ochronnym 
 
 



                                         Instrukcja obsługi BaehrTec A500  

  

 

Strona 24/36  Kerpro s.c. 
 www.kerpro.pl  

4.4  Przyłączanie/ odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra 
 
 

Przez zdjęciem pokrywy zamykającej obudowę filtra lub ponownym 
założeniem należy wyłączyć włącznik główny (2) i wyciągnąć 
wtyczkę z zestykiem ochronnym (44) z gniazda wtykowego. 

 
Odłączanie 
 
Celem odłączenia pokrywy zamykającej obudowę filtra od urządzenia sterowniczego należy 
postępować następująco: 
 

1) Ująć z dołu i z góry uchwyt pokrywy obudowy filtra i odciągnąć od 
jednostki sterującej. Podczas odciągania wyczuwalny będzie lekki 
opór, powodowany przez zatrzaski magnetyczne. 

 
 
Przyłączanie 
 
Celem przymocowania pokrywy zamykającej obudowę filtra do części sterującej należy 
postępować następująco: 
 

1) Najpierw wstawić pokrywę bolcami do zatrzasków magnetycznych ze 
strony przeciwnej do wyjścia końcówki roboczej. 

 
2) Następnie wstawić pokrywę bolcami do zatrzasków magnetycznych ze 

strony wyjścia końcówki roboczej. Magnesy przyciągną pokrywę do 
obudowy i zamkną. 

 
 

                                            
 

Otwieranie   Rys. 15         Zamykanie   Rys.16 
 

Podczas wymiany torebki na pyły należy zwrócić uwagę, aby nie 
zakleszczyła się między obudową urządzenia a pokrywą. Jeśli tak 
się zdarzy, należy ponownie zdjąć pokrywę i założyć kontrolując, 
żeby torebka nie wchodziła między pokrywę i obudowę. 
 
 
Przed zamknięciem obudowy filtra i ponownym podjęciem pracy 
należy zawsze zwrócić uwagę, czy został włożony filtr zgrubny i czy 
nieuszkodzona torebka na pyły została poprawnie założona na 
króćcu (27), bowiem w przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą 
ewentualnie dostać się do turbiny i uszkodzić urządzenie. 
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4.5 Wymiana filtrów 
 

Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się zarodków zalecamy 
regularną, cotygodniową wymianę torebki na pyły, filtra dokładnego 
i zgrubnego.  

 
Przed dokładnym opisem wymiany filtra chcielibyśmy zapoznać użytkownika z systemem 
filtracyjnym zastosowanym w urządzeniu BaehrTec A500.  
 
Układ filtracyjny w urządzeniu BaehrTec A500 składa się z od dawna wypróbowanego 
systemu: 
 
1. filtr: sitko w końcówce roboczej 
 
Zatrzymuje duże cząsteczki chroniąc przewód odsysający przed zapchaniem watą lub 
innymi, świadomie lub nieświadomie zassanymi elementami. 
 
2. filtr: torebka na pyły 
 
Filtr ten sprawdził się dotychczas w wielu rodzajach odkurzaczy. Odfiltrowuje on większą 
część cząsteczek pyłu. Cena takiego filtra jest bardzo korzystna, sam filtr niewielkich 
rozmiarów a zatem należy go wymieniać częściej niż w przypadku dużego worka na pyły. 
Częsta wymiana ma też tę zaletę, że nie gromadzi się zbyt długo pyłów organicznych 
i zarazków w systemie filtracyjnym. Torebka na pyły znajduje się w obudowie filtra na 
króćcu do mocowania torebek (27). 
 
Jeśli potrzebne są dalsze torebki na pyły, można zamówić torebki takie jak w zakresie 
dostawy z włókninową warstwą filtrującą nr kat. 21185, lub torebki papierowe nr kat. 21664. 
 
 3. filtr: filtr zgrubny (93 x 55 mm) 
 
Ten filtr zapobiega przedostawaniu się większych cząstek do turbiny (np. w przypadku, jeśli 
zapomniano zainstalować torebkę filtracyjną). Filtr zgrubny znajduje się w obudowie filtra 
na kratce.  
 
3. filtr: filtr dokładny (82 x 82 mm) 
 
Filtr ten odfiltrowuje jeszcze mniejsze pyłki. Filtr dokładny znajduje się w zdejmowanej 
pokrywie zamykającej obudowę filtra (31) (patrz rys. 20). 
 

Przed wymianą któregokolwiek filtra należy wyłączyć włącznik 
główny (2) i wyciągnąć wtyczkę z zestykiem ochronnym (44) z 
gniazda wtykowego. 
 
 
Zużytych filtrów nie wolno czyścić, ani opróżniać torebki na pyły w 
celu ponownego użycia. Przy każdej wymianie należy nowe filtry jak 
i torebkę na pyły. 
 
Zużyte filtry wyrzucamy do „pozostałych śmieci”. Najlepiej 
zapakować je w zamykaną torebkę. 

 
Podczas każdej wymiany filtrów należy wyczyścić sitko w końcówce 
roboczej. Prawidłowy sposób czyszczenia końcówki roboczej 
podany jest w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. 
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Wymiana torebki na pyły 
 

 

Proszę regularnie kontrolować poziom zapełnienia torebki na pyły.  
W zależności od natężenia pracy na stanowisku zalecamy kontrolę 
minimum 2 x w tygodniu. 
 
Jeżeli torebka jest w 50 – 60% wypełniona, należy ją natychmiast wymienić, 
ponieważ dalsza praca spowoduje zmniejszoną wydajność odsysania, a co 
za tym idzie, niebezpieczeństwo przegrzania i 30 minut przymusowej 
przerwy. 
 
Jeśli odsysane są skontaminowane pyły torebkę należy wymienić 
natychmiast po zabiegu. Proszę pomyśleć o zdrowiu swoim i pacjentów. 
 

 
Celem wymiany woreczka na pyły należy postępować następująco: 
 
1) Odłączyć zasilanie urządzenia wyłącznikiem głównym. Wyciągnąć wtyczkę 

przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego 
 
2) Odłączyć pokrywę zamykającą obudowę filtra od części sterującej (patrz rozdział 

„Przyłączanie/ odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra”). 
 
3) Zdjąć starą torebkę na pyły z króćca (27). 
 
4) Przy każdej wymianie torebki na pyły, aby zapewnić optymalne odsysanie i 

zapobiegać gromadzeniu się zarodków, oczyścić obudowę filtra i pokrywę 
zamykającą obudowę filtra. Proszę myśleć o swoim zdrowiu! 

 
Do czyszczenia zalecamy chusteczki higieniczne firmy Baehr, 
nr kat. 11000. 

 
5) Nasunąć torebkę na pyły ostrożnie otworem na króciec (27), aż wzmocnienie 

tekturowe torebki na pyły będzie przylegać do obudowy zamykającej obudowę filtra.  
 

Należy uważać, aby nie zagniatać i nie uszkodzić przy tym 
torebki na pyły. 

 
6) Zamontować ponownie pokrywę zamykającą obudowę filtra w części sterującej (patrz 

rozdział „Przyłączanie/ odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra”). 
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Wymiana filtra zgrubnego 
 

Filtr zgrubny  i filtr dokładny należy wymienić natychmiast, jeśli 
pracowano urządzeniem BaehrTec A800 / A950 bez torebki na pyły 
(zapomniano o nich), lub w przypadku pęknięcia torebki na pyły. 

 
Celem wymiany filtra zgrubnego należy postępować następująco: 
 
1) Odłączyć zasilanie urządzenia wyłącznikiem głównym. Wyciągnąć wtyczkę przewodu 

zasilającego z gniazdka sieciowego. 
 

2) Odłączyć pokrywę zamykającą obudowę filtra od części sterującej (patrz rozdział 
„Przyłączanie/ odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra”). 

 
3) Zdjąć stary filtr zgrubny z kratki. 

 
4) Przy każdej wymianie torebki na pyły oczyścić obudowę filtra, pokrywę zamykającą 

obudowę filtra, kratkę oraz zamki magnetyczne. 
 

Do czyszczenia zalecamy chusteczki higieniczne firmy Baehr,  
nr kat. 11000. 

 
5) Osadzić nowy filtr zgrubny na kratce, tak, aby przylegał ze wszystkich stron w 

obszarze ogranicznika do kratki. 
 
               

 
 

Rys. 17 
 
 

6) Zamontować ponownie pokrywę zamykającą obudowę filtra w części sterującej (patrz 
rozdział „Przyłączanie/ odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra”). 
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Wymiana filtra dokładnego 
 

Filtr dokładny należy wymienić po zainstalowaniu nowej torebki na pyły. Filtr 
dokładny należy również wymienić, jeśli mają Państwo poczucie, że odsysanie 
jest za słabe mimo wymienionej torebki na pyły. 

 
Celem wymiany filtra dokładnego należy postępować następująco: 
 
1) Odłączyć wyłącznikiem głównym zasilanie urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę 

przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. 
 
2) Ścisnąć lekko pokrywę zamykająca obudowę filtra (31) za 2 dowolne, znajdujące się 

obok siebie narożniki i wyciągnąć pokrywę. 
 
 

                                                           
Rys. 18 

 
3) Wyjąć stary filtr dokładny (31a). 
 
4) Przy każdej wymianie filtra oczyścić obudowę filtra, pokrywę zamykającą obudowę 

filtra oraz kratkę. 
 

 
Do czyszczenia zalecamy chusteczki higieniczne firmy Baehr,  
nr kat. 11000. 

 
Umieścić filtr dokładny (31a) w pokrywie zamykającej obudowę filtra (31) jak pokazano 
na rysunku. 

 

                    
 

Rys. 19 

Ecke Ecke 
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5) Docisnąć pokrywę zamykającą obudowę filtra (31) na cokole skrzynki filtra, aż będzie 
słyszalne „kliknięcie” a pokrywa zamykająca obudowę filtra (31) będzie wszędzie 
przylegać do tylnej ścianki obudowy. 

 
 
4.6 Kontrola serwisowa  
 
BaehrTec A500 wyposażony jest we wskaźnik przerw konserwacyjnych, umieszczony na 

płycie czołowej urządzenia. Po 800 godzinach pracy zapala się lampka Serwisu.    
Jak tylko kontrolka serwisu się zapali (lub po 24 miesiącach pracy - który to okres nie jest 
wskazywany), bezwzględnie należy wysłać urządzenie do przeglądu serwisowego. 
Pozwoli to na uniknięcie pracochłonnych i drogich napraw, oraz spełnić wymagania prawne 
użytkowania produktów medycznych. 
 
 
4.7 Uruchomienie 
 
1. Proszę się upewnić, czy w urządzeniu BaehrTec A500 znajduje się torebka na pyły. 

Aby to sprawdzić należy odłączyć pokrywę zamykającą obudowę filtra od części 
sterującej (patrz rozdział „Przyłączanie/ odłączanie pokrywy zamykającej obudowę 
filtra”). Na króćcu (27) po wewnętrznej stronie pokrywy zamykającej obudowę filtra 
wsunięta jest do oporu torebka na pyły. Poza tym czy z tyłu w obudowie filtra znajduje 
się filtr zgrubny. Jeśli wszystko jest w porządku, należy połączyć ponownie pokrywę 
zamykającą obudowę filtra z częścią sterującą (patrz rozdział „Przyłączanie/ 
odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra”). W przypadku stwierdzenia braku 
torebki na pyły, należy, przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, zainstalować nową 
(patrz ustęp „Wymiana torebki na pyły””). Teraz można ponownie połączyć pokrywę 
zamykającą obudowę filtra z częścią sterującą (patrz rozdział „przyłączanie/ 
odłączanie pokrywy zamykającej obudowę filtra”). 

 
2. Prosimy zadbać o to, aby urządzenie stało pewnie, nie mogło spaść lub zostać 

zrzucone oraz aby powietrze zużyte (z tyłu obudowy filtra) mogło uchodzić w 
niezakłócony sposób. Wyłączyć włącznik główny (2). 

 
3. Włożyć dostarczony w komplecie przewód zasilający (43) wtykiem (42) do gniazda 

(33) w urządzeniu. 

 
4. Włożyć wtyczkę z zestykiem ochronnym (44) do odpowiedniego gniazda. 
 
5. Włączyć teraz urządzenie BaehrTec A500 przy pomocy włącznika głównego (2). Po 

krótkim zaświeceniu się wszystkich diod LED zapali się dioda LED sygnalizująca 
włączenie zasilania, dioda LED wskazująca obroty 5.000 obr/min., oraz „Right” (w 
prawo). Urządzenie BaehrTec A500 jest gotowe do eksploatacji. 

 
6. Teraz prosimy wziąć do ręki końcówkę roboczą i włożyć frez o średnicy trzpienia 2,35 

mm, tak głęboko, jak to tylko możliwe, do uchwytu narzędzi DIN (39). Głowica frezu 
nie może być większa niż pokazana na płycie czołowej frezarki (maks. 12 mm). 

 
Proszę nigdy nie używać narzędzi z zaolejonym, zużytym lub 
wygiętym trzonkiem. Nie daje to żadnej gwarancji, że narzędzie 
będzie prawidłowo utrzymywane w uchwycie! 

 
Uwaga ryzyko zranienia!    Nigdy nie wolno próbować wkładać lub 
wyjmować frezu lub kamienia szlifierskiego do / z uchwytu (39) 
podczas pracy silnika końcówki roboczej. Narzędzia można 
wymieniać tylko przy wyłączonych obrotach silnika końcówki 
roboczej. 
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Przedstawione na płycie czołowej rysunki frezów pozwalają na 
szybką orientację, jaka jest dopuszczalna prędkość obrotowa dla 
danego narzędzia. Jednak zanim zaczną Państwo pracę proszę 
sprawdzić dane producenta narzędzi na temat maksymalnych 
dopuszczalnych obrotów dla danego frezu lub kamienia. Podanych 
tam wartości w żadnym wypadku nie wolno przekraczać, gdyż grozi 
to zranieniem, lub uszkodzeniem urządzenia. 

 
7. Teraz proszę wybrać dozwoloną maksymalną prędkość obrotową dla frezu lub 

kamienia do szlifowania, którym akurat chcą Państwo pracować. Przedstawione na 
obrazkach główki frezów (maks. średnica) i odpowiednie dla nich prędkości obrotowe 
powinny pomóc znaleźć szybko i pewnie dozwoloną maksymalną prędkość obrotową 
dla Państwa narzędzia. Nie wolno w żadnym wypadku przekraczać dozwolonej 
prędkości maksymalnej, ponieważ w przeciwnym razie może to prowadzić do 
uszkodzenia frezu lub końcówki roboczej. Również niewykluczone są zranienia 
oderwanymi główkami narzędzi. Właściwą dozwoloną maksymalną prędkość 
obrotową dla narzędzia, którego chcą Państwo akurat użyć, znajdą Państwo 
porównując średnicę narzędzia z przedstawionymi na obrazkach główkami frezów. Po 
ustaleniu zgodności należy nacisnąć na przedstawioną na obrazku główkę frezu, którą 
uznaliście państwo za właściwą. Dozwolona maksymalna prędkość obrotowa jest już 
w tej chwili nastawiona. Wybraną prędkość obrotową wskazuje świecąca dioda 
kontrolna. Niższe prędkości obrotowe niż wyświetlone, są oczywiście dozwolone. 

 
Zakres prędkości obrotowej 6.000 i 10.000 obr./ min dla kapturków 
ściernych i diamentów  DiaTWISTER) o średnicy 12 mm nie jest 
przewidziany do usuwania zrogowaceń, lecz do wygładzania 
zrogowaciałej skóry ( z niewielkim naciskiem). 

 
Do usuwania zrogowaciałej skóry używa się kapturków ściernych 
i diamentów  DiaTWISTER) o średnicy 10 mm przy prędkości 
obrotowej 15.000 lub 20.000 obr./min. 
 

 
8. Teraz można włączyć końcówkę roboczą przy pomocy przycisku (11) na części 

sterującej. Świeci się dioda LED „Motor” („silnik”) (11a). Frez obraca się teraz dookoła 

w prawą stronę z nastawioną przez Państwa prędkością. Można teraz poprzez 
naciśnięcie przycisków (3) – (9) zmieniać prędkość obrotową silnika końcówki 
roboczej, ale nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obrotowej. Wybrana 
prędkość jest wskazywana przez odpowiednią diodę LED (3a-9a). 

 
Proszę zwracać uwagę na to, aby nie zablokować silnika końcówki 
roboczej z powodu przeciążenia. Może się to zdarzyć, jeśli frez np. 
wkręci się w ręcznik. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie 
wyłącznikiem głównym i odłączyć od sieci. Teraz można odblokować 
narzędzie i sprawdzić, czy nie wystąpiły jakieś uszkodzenia (np. 
frezu lub końcówki roboczej). Następnie podłączyć frezarkę 
ponownie do sieci i jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń, 
włączyć. Sprawdzić działanie urządzenia z włożonym frezem o 
maksymalnej średnicy 7 mm, zaczynając od 5.000 obr./min. krok po 
kroku do najwyższych obrotów. Jeśli wszystko jest w porządku 
można dalej kontynuować pracę. 

 
9. Przy pomocy przycisków (13) – (15) mogą Państwo włączyć funkcję odsysania. 

Zaświeci się wtedy odpowiednia dioda LED (13a) – (15a). Do wyboru są trzy stopnie 
odsysania: słaby (13), średni (14) i silny (15). 
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Prace należy wykonywać zawsze z włączonym silnikiem odsysania, 
bowiem w przeciwnym razie może się nadmiernie nagrzewać silnik 
końcówki roboczej wzgl. cała końcówka. 

 
10. Przy pomocy przycisku (16) wyłącza się funkcję odsysania. 
 
 
11. Przy pomocy przycisku (11) na części sterującej można jednocześnie włączać/ 

wyłączać nastawioną moc ssania i nastawioną prędkość obrotową narzędzia. 
 
 
12. Przy pomocy przycisku (10) można przełączać kierunek biegu (obrotów) silnika na 

„bieg w lewo”. Zaświeci się odpowiednia dioda LED (10a). 

 
 
13. Przy pomocy przycisku (12) można przełączać kierunek biegu (obrotów) silnika na 

„bieg w prawo”. Zaświeci się odpowiednia dioda LED (12a). 
 

Zmiana kierunku obrotów jest możliwa również podczas pracy silnika 
końcówki roboczej, 

 
14. Również przed uruchomieniem silnika można przy pomocy odpowiednich przycisków 

dokonać preselekcji prędkości obrotowej i mocy ssania zgodnie życzeniem. 
 
15. Dezaktywacja / aktywacja sygnału dźwiękowego 

 
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy należy wykonać poniższe czynności: 

 Włączyć wyłącznik główny 

 Frezarka znajduje się w stanie podstawowym 

 Równocześnie nacisnąć przyciski Right i Left (prawo lewo) i przytrzymać 
ok. 3 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy 
jest wyłączony. 

 Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy należy powtórzyć wyżej podane 
czynności. 

 
 
Jesteśmy pewni, że po krótkim czasie będą państwo potrafili wykonywać prace z 
urządzeniem BaehrTec A500 w sposób bezpieczny i poprawny. Życzymy Państwu wiele 
radości i wielu sukcesów w Waszej pracy. 
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5 Czyszczenie i konserwacja 
5.1 Wskazówki bezpieczeństwa 
 

Nigdy nie wolno przeprowadzać prac czyszczących lub wymiany filtra w 
urządzeniu podłączonym do sieci elektrycznej. 

 
Przed wysłaniem urządzenia należy w każdym razie usunąć woreczek do 
pyłu!!! 
 
Prosimy przesyłać urządzenie w higienicznie nienagannym stanie. 
Ewentualne prace związane z czyszczeniem będą zawsze doliczane do 
rachunku.  
 
Zgodnie z przepisami dot. stowarzyszeń branżowych (niem. BGV A3) są 
Państwo zobowiązani raz w roku do poddawania urządzeń elektrycznych 
kontroli. 
 
Urządzenie należy przysyłać zawsze z oryginalnym przewodem 
zasilającym 

 
 
 
5.2.   Czyszczenie (dezynfekcja) 
 
Do czyszczenia zalecamy chusteczki higieniczne firmy Baehr nr kat. 11000 lub inny środek 
do dezynfekcji powierzchni, nie zawierający alkoholu.  
 

Do czyszczenia nie wolno używać kwasów, mocnych ługów, rozpuszczalników 
i innych agresywnych środków chemicznych. 
 
Stosowanie środków dezynfekcyjnych może powodować lekkie rozjaśnienia lub 
zmatowienia powierzchni. Nie ma to jednak  żadnego wpływu na funkcjonowanie 
lub bezpieczeństwo urządzenia.  
 
Nigdy nie wolno zanurzać frezarki w wodzie i innych płynach, ponieważ może to 
stworzyć ryzyko porażenia prądem. 

 
 
Codziennie należy wyczyścić sitko końcówki roboczej. Można użyć do tego małego 
pędzelka jak również chusteczek higienicznych firmy Baehr nr kat. 11000. 
 
Jeśli trzeba zdjąć sitko z końcówki roboczej, należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to, 
żeby przy ponownym wkładaniu strona ze złamaną krawędzią wskazywała czubek 
końcówki roboczej. Jeśli pojawi się odgłos gwizdania oznacza to, że sitko zostało 
odwrotnie włożone. W takim przypadku należy odwrócić sitka, a odgłosy gwizdania 
muszą ustąpić. 
 
 

Zalecamy regularną wymianę, co cztery tygodnie torebki na pyły, filtra 
dokładnego i zgrubnego (również wtedy, jeśli lamka kontrolna nie sygnalizuje 
konieczności wymiany filtrów). Pozwoli to na uniknięcie nadmiernego 
gromadzenia się zarodków. Proszę myśleć o swoim zdrowiu. 
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5.3.   Gwarancja 
 
Gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.  
 
 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i ich następstw wynikających z naturalnego zużycia, 
nieprawidłowego czyszczenia lub konserwacji, nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
obsługi, konserwacji, przyłączenia, zanieczyszczeń powietrza, niedozwolonych substancji 
chemicznych, wpływów elektrycznych, jeśli nie są uzasadnioną podstawą roszczeń w 
stosunku do dostawcy. 
 
Gwarancja nie obejmuje  wszelkich części zużywalnych takich jak łożyska kulkowe 
końcówki roboczej, uchwyt do frezów, łożyska silnika, szczotki silnika odsysającego, złącza 
wtykowe, uszczelki, oraz pęknięcia kabli i węża. 
 
Gwarancja nie obejmuje przebarwień tworzyw i lakieru. 
 
Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w urządzeniu na skutek 
niewłaściwego użytkowania lub upadku urządzenia. 
 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i ich następstw wynikających z niefachowych ingerencji 
oraz zmian w urządzeniu nieuzgodnionych z dostawcą. 
 
 
 
 
5.4.   Utylizacja 
 
Stare urządzenia należy usuwać jak złom elektroniczny i nie wolno ich wyrzucać do śmieci 
domowych. Prosimy o stosowanie się do lokalnych przepisów obowiązujących w tym 
zakresie.  
 
Powstające odpady mają być usuwane w sposób nieszkodliwy dla człowieka i środowiska, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 
 
Urządzenie objęte jest Dyrektywą 2002/96 EWG dla urządzeń elektrycznych. Zwracamy 
uwagę na to, że w Europie obowiązują specjalne przepisy dotyczące utylizacji. 
 

 
 

 

 
5.2 Usuwanie drobnych usterek 
 

 
Usterka 

 

 
Przyczyna 

 
Rozwiązanie 

 
 
 
 
 
Jednostka  
sterująca  
nie działa 

 

 Wyłączony wyłącznik główny 

 Frezarka niepodłączona do 
sieci 

 Brak prądu w gniazdku 
 

 Przewód zasilający nie 
kontaktuje prawidłowo (źle 
włożony) 

 Przepalone bezpieczniki 

  

 Włączyć wyłącznik główny 

 Podłączyć frezarkę do prądu 
 

 Podłączyć urządzenie do 
czynnego gniazdka 

 Poprawnie wetknąć wtyczkę do 
gniazdka frezarki 

 Sprawdzić i ewentualnie 
wymienić bezpieczniki 
Przed sprawdzeniem 
bezpieczników urządzenie 
musi być wyłączone i 
odłączone od sieci. 
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Usterka 

 

 
Przyczyna 

 
Rozwiązanie 

 
 
 
 
 
Mała moc odsysania i 
frezarka jest bardzo 
gorąca 

 

 Zatkane sitko końcówki 
roboczej 

 
 
 

 Torebka na pyły pełna 

 Zatkany filtr zgrubny 

 Zatkany filtr dokładny 

 Zablokowany odpływ powietrza 
 
 

 Pokrywa obudowy filtra 
niedomknięta 

 Uszczelka końcówki roboczej 
lub prowadnicy w jednostce 
sterującej przesunięta, brudna 
lub uszkodzona 

 

 

 Odkręcić przednią część i 
wyczyścić sitko 
Przedtem bezwzględnie 
należy wyłączyć frezarkę i 
odłączyć od sieci! 

 Wymienić torebkę na pyły 

 Wymienić filtr zgrubny 

 Wymienić filtr dokładny 

 Zwrócić uwagę na zapewnienie 
miejsca dla wylatującego z tyłu 
powietrza 

 Dokładnie zamknąć pokrywę 
 

 Sprawdzić uszczelkę i jeśli 
trzeba, wymienić. Wyczyścić 
obudowę filtra, rowek uszczelki 
i pokrywę obudowy. 

 
 
 
 
 
 
 
Frez nie jest 
utrzymywany w 
uchwycie 

 

 Przekroczone dopuszczalne 
obroty dla frezu 

 Zużyty trzonek frezu 
 

 Trzonek frezu wygięty 
 

 Frez nieprawidłowo wsunięty w 
uchwyt 

 

 Na trzonku frezu jest krem, 
maść lub podobne 

 
 
 
 

 Za duży nacisk na frez podczas 
pracy 

 Ruchy „wyciągające” podczas 
pracy 

 

 

 Pracować tylko z 
dopuszczalnymi obrotami 

 Sprawdzić frez i jeśli trzeba 
wymienić 

 Bezwzględnie wymienić frez 
 

 Wsunąć frez do uchwytu 
całkowicie do oporu 

 

 Wyczyścić frez. Pracować 
mniejszymi frezami, do chwili, 
kiedy większe będą znowu 
mocno trzymane. Zwracać 
uwagę, aby czubek końcówki 
roboczej i frezy były czyste 

 Zmniejszyć nacisk 
 

 Unikać ruchów „wyciągających” 

 
 
Odkurzacz wyłącza 
się w trakcie pracy i 
frezarka jest gorąca 

 
 
Wyłącznik termiczny wyłączył 
odkurzacz, aby uniknąć poważnych 
szkód z powodu przegrzania 

 
 
Przez 30 min. pozwolić, by odkurzacz 
ostygł, wymienić wszystkie filtry i 
torebkę na pyły, sprawdzić, czy 
powietrze z tyłu frezarki może 
swobodnie uchodzić 
 
 

 
 
Odgłos gwizdania w 
jednostce sterującej 

 
 
Odwrotnie założone sitko w końcówce 
roboczej 

 
 
Wyczyścić sitko i poprawnie założyć 
załamaną krawędzią w kierunku 
czubka uchwytu. 
 
 

 
 
Wibracje i głośna 
praca końcówki 
roboczej 

 
 
Przekroczone dopuszczalne obroty dla 
danego frezu. Uszkodzony frez 
(wygięty, zużyty trzonek itp.) 

 
 
Pracować tylko w dopuszczalnym 
zakresie obrotów dla danego frezu. 
Używać nowych frezów. 
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Jeżeli którakolwiek z tych usterek po zastosowaniu podanych rozwiązań nadal występuje, 
proszę wysłać urządzenie do serwisu. 
 
Jeśli przy jakiejkolwiek usterce, lub zakłóceniach w pracy urządzenia pojawią się 
wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z producentem 
 
 
 
6 Dane techniczne 

 
BaehrTec A500 
 

Produkt medyczny Klasa 2A wg. EWG Dyr. 93/42 Produkty  medyczne 

Kontrola EMV Wg. EN 60601-1 

Napięcie robocze 220 – 240 V napięcia zmiennego 

Częstotliwość 50 – 60 Hz 

Zakres obrotów mikrosilnika 5.000 – 20.000 obr./min nastawny 

Dokładność obrotów Tolerancja +/- 15 % 

Pobór mocy Maks. 350 W 

Napięcie mikrosilnikar 24 V 

Wymiary j. sterującej (S x G x W) w mm 250 x 200 x 120 

Masa jednostki sterującej Ok. 3500 g 

Wymiary końcówki roboczej (B x Ømin  x Ømax) w mm 132 x ~20 x ~26  

Masa końcówki roboczej  Ok. 130 g 

Masa pokrywy filtra Ok. 135 g 

Temperatura pracy +10° - +35° C 

Temperatura składowania -5° - +40°C 

Wilgotność powietrza 30% - 85 % 

Maks. podciśnienie (Stopień 1) bez filtrów 
 i torebki na pyły 

400 mm słupa wody +/- 10% 

Maks. podciśnienie (Stopień 2) bez filtrów  
i torebki na pyły 

550 mm słupa wody +/- 10% 

Maks. podciśnienie (Stopień 3) bez filtrów  
i torebki na pyły 

720 mm słupa wody +/- 10% 

Bezpieczniki 2x bezpiecznik 4,0 A zwłoczny 

 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych, jak i 
wyglądu urządzenia. 
 
 
 
7.   Osprzęt / Części zamienne 
 
Filtr zgrubny (prostokątny)    (5 sztuk) 
Wymiary: 93 x 55 mm 
Nr kat.  6.5.07-04 

 
Filtr dokładny (kwadratowy) (5 sztuk) 
Wymiary: 82 x 82 mm 
Nr kat.  6.5.07-06 
 
Torebka na pyły papierowa (5sztuk) 
Nr kat.  6.5.07-01 

 
 
 
 
 
 



                                         Instrukcja obsługi BaehrTec A500  

  

 

Strona 36/36  Kerpro s.c. 
 www.kerpro.pl  

     

 
 

 
 
 
 
 
 
Producent:     

Gustav Baehr GmbH 
Max-Eyth-Str. 39     D-71332 Waiblingen 

Tel.: +49-7151-95902-26 / 37 Fax: +49-7151-18 444 
www.gustav-baehr.de 

 
 
 
 
 
Import i dystrybucja:          

KerPro  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serwis 

KerPro 

 
 

http://www.gustav-baehr.de/

