'%)&

)'+(

)'+(

Tartalom

5 HU

Elektromos kézi gyalu
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy cégünk Elektromos kézi gyalu megvásárlása mellett döntött. Mielőtt
használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze
meg, hogy később bármikor újraolvashassa.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM! Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Fontos biztonsági figyelmeztetések
Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét
mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét..
A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhöz
és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
Csomagolás
A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás
céljával leadható.
Használati útmutató
Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati
utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató
őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot,
a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás
esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges
szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).
Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati
útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírásszerű használatának
előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.
A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült
sérülésekért vagy károkért.
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A biztonsági útmutatót ﬁgyelmesen tanulmányozza át, majd a későbbi
újraolvasás érdekében őrizze meg
FIGYELEM! Elektromos gépek és elektromos szerszámok használata estén áramütés,
személyi sérülés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági
rendelkezéseket. Az „elektromos szerszámok“ kifejezés alatt minden alábbi szövegrész
esetében elektromos hálózatból (csatlakozókábellel) táplált, illetve akkumulátoros
(csatlakozókábel nélküli) elektromos szerszámok értendők. A későbbi újraolvasás érdekében
őrizze meg az összes ﬁgyelmeztetést és utasítást.
Munkakörnyezet
Tartsa rendben, tisztán és megfelelően megvilágítottan a munkavégzés helyszínét. A
munkahelyi rendetlenség személyi sérüléshez vezethet. A nem használt szerszámokat rakja
el.
Ne használja az elektromos szerszámot tűz- és robbanásveszélyes közegben, azaz
tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban a
kommutátoron szikrázás jöhet létre, amely a porok vagy gőzök begyulladását okozhatja.
Az elektromos szerszámok használata során ügyeljen arra, hogy a munkavégzési
helyszínen és annak közelében ne tartózkodjanak hívatlan személyek, különösen gyermekek!
Ha a munkájában megzavarják, könnyen elveszítheti a gép feletti ellenőrzését. Soha ne
hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Előzze meg, hogy a szerszámhoz
kisgyermekek férhessenek.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám csatlakozókábele villásdugójának meg kell felelnie a hálózati
dugalj paramétereinek. Soha semmilyen módon ne alakítsa át a villásdugót. A védőcsapos
villásdugóval rendelkező szerszámhoz soha ne használjon elektromos elosztót, se
másmilyen adaptereket. Ép villásdugó és megfelelő dugalj használatával megelőzheti
az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek fokozzák
az áramütés veszélyét. Ha a csatlakozókábel sérült, új hálózati csatlakozókábellel kell
helyettesíteni, amelyet szakszervizből vagy az importőrtől szerezhet be.
Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtővel. Az
áramütés veszélye nagyobb, ha a teste földelt.
Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat eső, víz, nedvesség hatásának. Soha ne
érjen az elektromos szerszámhoz vizes kézzel. Az elektromos szerszámot soha nem mossa
el folyóvízzel, és ne merítse vízbe.
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Soha ne használja a csatlakozókábel a rendeltetésétől eltérő célokra. Soha ne hordozza
és ne rángassa az elektromos szerszámot a csatlakozókábelnél fogva. Soha ne próbálja
a villásdugót a csatlakozókábelnél rángatva kihúzni a dugaljból. A csatlakozókábelek
mechanikus megsérülésének megelőzése érdekében óvja a kábeleket az éles vagy forró
tárgyaktól.
Az elektromos szerszám kizárólag váltóárammal történő táplálásra alkalmas. Minden
esetben ellenőrizze le, hogy a hálózati elektromos feszültség értékek megfelelnek a szerszám
gyári adattábláján található paramétereknek.
Soha na dolgozzon olyan elektromos szerszámmal, amelynek sérül a csatlakozókábele vagy
villásdugója, esetleg leesett a földre vagy más módon megsérült.
Hosszabbító kábel használata esetén minden esetben ellenőrizze le, hogy annak műszaki
paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található adatoknak. Ha az
elektromos szerszámot kültérben kívánja használni, használjon hozzá kültéri használatra
alkalmaz hosszabbító kábelt. Hosszabbító kábel dob használata esetén a kábelt annak
túlforrósodásának megelőzése érdekében le kell csévélni a dobról.
Amennyiben az elektromos szerszámot nedves belső térben vagy kültérben kívánja
használni, kizárólag abban az esetben használható, ha <30 mA-es áramvédelemmel ellátott
elektromos áramkörhöz csatlakoztatja. Az áramvédelemmel /RCD/ ellátott elektromos
áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
Az elektromos kéziszerszámot minden esetben kizárólag a fogásra kijelölt, szigetelt pontokon
fogja, mivel használat közben a vágó vagy fúró tartozékok rejtett vezetékkel vagy a szerszám
csatlakozókábellel érintkezhet.
Személyi biztonság
Az elektromos szerszám használata során legyen ﬁgyelmes és elővigyázatos, szenteljen
maximális ﬁgyelmet a végzett tevékenységnek. Összpontosítson a munkára. Soha ne
dolgozzon az elektromos szerszámmal ha fáradt, kábító hatású anyagok, alkohol vagy
gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi ﬁgyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet. Munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
Használjon személyi munkavédelmi eszközöket. Minden esetben használjon
munkaszemüveget. Használjon a végzett munka jellegének megfelelő védőeszközöket. A
személyi védőeszközök - pl. arcpajzs, csúszásgátló kivitelű munkacipő, sisak vagy fülvédő
csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
Előzze meg a szerszám nemkívánatos bekapcsolását. Soha ne hordozza az elektromos
hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja.
Az elektromos hálózathoz csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló
„kikapcsolt“ állapotban található. Ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy közben
az ujját a főkapcsolón tartja, vagy a szerszámot úgy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz,
hogy a főkapcsoló gomb közben bekapcsolt állású, súlyos személyi sérülés kockázatának
teszi ki magát vagy a közelben tartózkodó személyeket.
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A szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot és szerszámot. Az
elektromos szerszám forgó részébe csatlakoztatott állítókulcs vagy szerszám súlyos
személyi sérülést okozhat.
Minden esetben ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére. Kizárólag
ott végezze a munkát, ahova biztonságosan elér. Soha ne becsülje túl magát. Ha fáradt, ne
használja az elektromos szerszámot.
Megfelelő munkaruhát viseljen. Kerülje a bő ruhadarabokat és az ékszereket. Ügyeljen
arra, hogy a haja, öltözete vagy teste más részei ne kerüljenek túlságosan közel az
elektromos szerszám forgó vagy túlforrósodott részeihez.
Használjon porelszívót. Amennyiben az elektromos szerszám lehetővé teszi porelszívó
berendezés használatát, biztosítsa annak megfelelő csatlakoztatását és használatát. E
berendezések használata csökkenti a por okozta veszély mértékét.
Fogja be ﬁxen a munkadarabot. Használjon asztalos satut vagy más befogó eszközt, amely
biztonságosan befogja a munkadarabot.
Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha szeszes italok, kábítószerek, gyógyszerek
vagy más kábító vagy függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
A készülék nem alkalmas csökkentett ﬁzikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, továbbá megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek,
illetve gyermekek általi használatra, kivéve ha a felelősségükért közvetlen felelősséget viselő
személy felügyelete alatt állnak, vagy attól a szerszám használatára vonatkozó utasítást nem
kaptak. Gyermekek esetében folyamatos felügyelet biztosítása szükséges annak elkerülése
érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
Az elektromos szerszám használata és karbantartása
A munkavégzés során felmerült bármilyen probléma esetében, tisztítás vagy karbantartás,
továbbá minden áthelyez előtt, illetve munkavégzés után minden esetben húzza ki az
elektromos szerszámot az elektromos hálózatból! Soha ne dolgozzon az elektromos
szerszámmal, ha az bármilyen módon megsérült.
Ha a szerszám szokatlan hangot vagy szagot ad ki, azonnal fejezze be a munkát.
Soha ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és
biztonságosabban dolgozik, ha az előírt paramétereknek megfelelő fordulatszámon
üzemelteti. Az adott tevékenységnek megfelelő, helyes szerszámot használjon. A helyes
szerszám jobban és biztonságosabban végzi a rendeltetésének megfelelő munkát.
Soha ne használjon olyan elektromos szerszámot, amely nem kapcsolható be vagy ki
biztonságosan a főkapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A sérült, hibás
kapcsoló javítását szakszervizre kell bízni.
Húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózatból még azt megelőzően,
hogy beállítaná, tartozékot cserélne benne, vagy karbantartási műveletet végezne rajta. Ez az
intézkedés megakadályozza, hogy a szerszámot véletlenszerűen elindítsa.
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A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és hívatlan személyektől távol tárolja.
Tapasztalatlan felhasználók kezében az elektromos szerszám használata fokozott
kockázattal jár. Az elektromos szerszámot száraz és biztonságos helyen tárolja.
Biztosítsa az elektromos szerszám megfelelő műszaki állapotát. Rendszeresen ellenőrizze a
mozgó részek beállítását és azok mozgásterét. Ellenőrizze le, hogy a védőburkolatok
vagy azok más részei nem sérültek-e. Ha a szerszám sérült, biztosítsa annak előírásszerű
megjavítását. Számos baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott és megélezett
szerszámok megkönnyítik a munkavégzést, csökkentik a balesetveszélyt, és a velük folytatott
munkavégzés könnyebben ellenőrizhető. A használati útmutatóban feltüntetett tartozékoktól
eltérő tartozékok használata a szerszám megsérülését és balesetet okozhat.
Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és a munkaeszközöket stb. a konkrét
elektromos szerszám használati útmutatójával összhangban használja, ﬁgyelembe véve
a konkrét munkavégzési feltételeket és a végzett munka jellegét. A szerszám más, mint
előírásszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.
Szerviz
Soha ne próbálja saját maga megjavítani a szerszámot, és ne avatkozzon be annak
szerkezetébe. A szerszám javítását minden esetben bízza szakképzett személyre.
A termék minden nem szakember által végzett javítása, módosítása tilos (személyi
sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet).
Az elektromos szerszámot tanúsított szakszervizben javíttassa meg. Kizárólag eredeti vagy a
gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon. Kizárólag ily módon biztosítható a
felhasználó és az elektromos szerszám biztonsága.
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3. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (képek 1/2/3)
1. Beállítógomb a forgácsmélységhez
2. Porfelfogózsák
3. Bekapcsolás elleni zár
4. Be-/ki- kapcsoló
5. Hátulsó alaplemez
6. Szíjburkolat
7. Forgácskidobás
8. Elülső alaplemez
10. Hálózati kábel
11. Szárnyascsavar a lépcsőmélység-mérőrúdhoz
12. Lépcsőmélység-mérőrúd
13. Párhuzamos ütköző

4. RENDELTETÉSSZERŰI HASZNÁLAT
Az elektromos kézigyalu fadarabok gyalulására, hornyolására és ferdére való vágására van előrelátva.
Az excenter csiszológép nem alkalmas nedves csiszolásra.
A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít
rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő
felelős és nem a gyártó.
Kérjük vegye ﬁgyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint nem kisipari, kézműipari vagy ipari
üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék kisipari,
kézműipari vagy ipari üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

5. BEÜZEMELTETÉS ELŐTT
Győződjön meg a rákapcsolás előtt arról, hogy a típustáblán megadott adatok megegyeznek a hálózati
adatokkal.
Húzza mindig ki a hálózati csatlakozót, mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.
5.1 A forgácsolási mélység beállítása (4-es kép / poz. 1)
A forgácsolási mélységre szolgáló beállítógomb (1) csavarása által lehet a forgácsmélységet 0,1 mm-es lépésekben 0-tól – 2 mm-ig beállítani.
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A forgácsmélységre szolgáló beállítógombnak (1) az óramutató forgási irányába való csavarása:
Magasabb forgácsmélység.
A forgácsmélységre szolgáló beállítógombnak (1) az óramutató járásával ellenkező irányába való csavarása:
Alacsonyabb forgácsmélység.
A munka befejezése után úgy kell beállítani a forgácsméységet, hogy a kések el legyenek sülyesztve és ezáltal
sérülések elöl védve legyenek. Csavarja ahhoz a forgácsmélység beállító gombját a „0” pozícióba.
5.2 Forgácselszívás (képek 5-től - 6-ig)
Optimális forgácselszívás céljából, az elektromoskézigyalura egy, tartozékként vele szállított porfogózsákot (2)
lehet rákapcsolni. Tolja ehhez a porfogózsákot (2) az elektromos-kézigyalu oldali forgácskivetőjébe (7).
5.3 Párhuzamosütköző (7-es ábra / poz. 13)
Használja a párhuzamos ütközőt (13), ha a munkadarab széléhez párhuzamosan kell gyalulnia.
A párhuzamos ütköző felszerelése (7-es kép):
Erősítse fel a vele szállított szárnyascsavarral (a) a készülék bal oldalára a párhuzamosütköző tartóját (d).
Kapcsolja ezután össze a tartót (d) a párhuzamosütköző (13) szánjával.
A vezetőlécnek mindig lefelé kell kiigazítva lennie.
Határozza meg a párhuzamosütköző és a munkadarab széle közötti szükséges távolságot.
Erősítse oda a részeket a biztosító csavarral (b) és a szárnyasanyával (c).

6. KEZELÉS
6.1 Be-/ kikapcsoló (8-es kép)
Az elektromos kézigyalu a balesetvédelehez egy biztonsági kapcsolóval van felszerelve.
A bekapcsoláshoz megnyomni az oldali zárógombot (3) és nyomni a kapcsolótasztert.
Az elektromos kézigyalu kikapcsolásához elengedni a kapcsolótasztert (4). A kapcsolótaszter (4)
visszaugrik a kiindulóállásba.
6.2 Utasítások a munkához
Figyelem: Az elektromos kézigyalut csak bekapcsolt állapotban szabad a munkadarabhoz vezetni.
6.2.1 Felületek gyalulása
Állítsa be a kívánnt forgácsmélységet. Az elektromos kézigyalut az elülső alaplappal a megmunkálandó fadarabra ráilleszteni és bekapcsolni a gyalut. Az elektromos-gyalut a felületen két kézzel tolni, ennél az elülső és a
hátulsó alaplapnak is teljessen fel kell feküdnie.
A felületek lezáró megdolgozásához egy csekély forgácsmélységet beállítani és a felületet töbszörösen megdolgozni.

ELEKTROMOS KÉZI GYALU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

H8 6

Kezelés | A hálózati csatlakozásvezeték kicserélése

6.2.2 A perem éltompítása (képek 9-től – 10-ig)
Az elelüső alaplemezben egy V-horony (a) van bedolgozva, amelyel egy 45°-os szögben széleket simára tud
gyalulni.
Kapcsolja be a készüléket és hagyja a teljes sebességét elérnie. Tegye a gyalu V-hornyát (a), 45°-ú szögben
egy munkadarabnak a széléhez.
Vezese most az elektromos gyalut a munkadarab széle mentén.
Egy kvalitatív jó eredmény eléréséhez, az előretoló sebességet és a szöghelyzetet konstansan kellene
tartani.
6.2.3 Lépcsőzetek gyalulása (7-es/11-es kép)
A párhuzamos ütköző (13) segítségével lépcsőzeteket tud gyalulni.
Szerelje fel a párhuzamos ütközőt (13) a készülék bal oldalára (lásd az 5.3-as pontot)
Szerelje fel a mélységütközőt, azáltal hogy alépcsőmélység-mérőrúdat (12) a rögzítőcsavar (11) segítségével
elöl jobboldalt a gyalu gépházára odaerősíti (lásd a 11-as képet).
Eressze meg a rögzítőcsavart (11) és állítsa úgy be a lépcsőmélység-mérőrudat (12), hogy a kívánt
lépcsőmélység legyen kimutatva. Húzza ismét feszesre a rögzítőcsavart (11).
Lépcsőszélesség:
A lépcsőszélességet a párhuzamosütközővel (13) lehet beállítani.
Lépcsőmélység:
Mi azt ajánljuk, hogy egy 2 mm-es forgácsolás mélységet állítson be, és hogy annyiszor gyaluljon a munkadarabon, ameddig el nem érte a szükséges lépcsőmélységet.
")¦-¶;"5*$4"5-",0;¦47&;&5,,*$4&3-4&

Ha ennek a készüléknek a hálózatra csatlakoztató vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket.
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 TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS
PÓTALKATRÉSZMEGRENDELÉS
Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
 Tisztítás

Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető nyíllásokat és a gépházat annyira por és piszokmentesen,
amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval le vagy pedig fúja ki sűrített levegővel,
alacsony nyomás alatt.
Mi azt ajánljuk, hogy a készüléket direkt minden használat után kitisztítani.
Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal. Ne használjon
tisztító és oldó szereket; ezek megtámadhatják a készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz
a készülék belsejébe.
 Szénkefék

Túlságos szikraképződés esetén, ellenőriztesse le a szénkeféket egy villamossági szakember által.
Figyelem! A szénkeféket csak egy villamossági szakember cserélheti ki.
 A gyalukések kicserélése (képek 12-től – 13-ig)

Figyelem: A gépen történő munkák előtt mindig kihúzni a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból
A gyalukés kicseréléhez a mellélekelt csavarkulcsra (a) van szüksége.
Az elektromos-kézigyalu két keményfém-váltókéssel van felszerelve. A váltokéseknek két éllel rendelkeznek és
meg lehet öket fordítani. A váltókések vezető rovátkája által csere esetén is biztosítva van ugyanaz a beállított
magasság. Kopott, tompa vagy károsult késeket ki kell cserélni.
A keményfém-váltókéseket nem lehet utánköszörülni. Lazítsa meg a mellékelt csavarkulccsal (a) a hatszögletes
csavarokat (c) és tolja ki oldalra egy fadarabbal a keményfém-váltókéseket a gyalutengelyből. (lásd a 12-ös
ábrát).
Beépítés előtt tisztítsa meg a kés fekvőhelyét. A kések beépítése az ellenkező sorrendben történik. Biztosítsa,
hogy a gyalukés a gyalutengely mindkét végével megegyezzen. A változatlan forgácsleszedés biztosítása érdekében cserélje mindig mind a két kést ki.
Figyelem: Az elektromos-kézigyalu beüzemeltetése előtt meg kell vizsgálni a késeket a helyes beépítési
helyzetükre és feszes fekvésükre!
Ellenőrizze le a helyes beállítás (13-os kép)
8) Elülső alaplap (mozgatható gyalusaru)
(5) Hátulsó alaplemez (rögzített gyalusaru)
1. Helyes beállítás
Eredmény: Sima gyalufelület
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2. Rovátkák a felületben
Probléma: A gyalukés (vagy mind a két gyalukés) éle nem áll párhuzamosan a hátulsó alaplemez magasságához.
3. Barázdák a gyalufelület elején
Probléma: A gyalukés (vagy mind a két gyalukés) éle a hátulsó alaplemez magassága alatt fekszik.
4. Barázdák a gyalufelület végén
Probléma: A gyalukés (vagy mind a két gyalukés) éle a hátulsó alaplemez magassága felett fekszik.
A meghajtószíj kicserélése

A hajtószíj kicserélésének egy kvalifikált szakerő által kell megtörténnie.
Ha elkopott, akkor ki kell cserélni a hajtószíjat (b).
Eressze meg a csavarokat (a) és vegye le az oldali szíjburkolatot (6).
Távolítsa el az elkopott meghajtószíjat (b) és tisztítsa meg a két szíjtárcsát (c/d).
Fektesse az új meghajtószíjat a kis szíjtárcsára (c) és húzza a szíjat a gyalutengely forgatásával a nagy
szíjtárcsára (d) rá.
Ügyeljen arra, hogy a meghajtószíj hosszanti barázdái a meghajtó kerekek vezetőhoronyaiban legyenek.
A szíjburkolatot (6) felrakni és a csavarokkal (a) rögzíteni.
 Karbantartás

A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.
 A pótalkatrész megrendelése:

A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni
A készülék típusát
A kászülékk cikkszámát
A készülék ident-számát
A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számá
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info alatt találhatóak.
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 TECHNIKAI ADATOK
ELEKTROMOS KÉZI GYALU
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:
Üresjáratú-fordulatszám:
Forgácsmélység:
Horonymélység:
Gyaluszélesség:
Védőosztály:
Tömeg:

230 V/50 Hz
 W
 perc-1
0-2 mm
0-6 mm
82 mm
II
  kg

Hangnyomásmérték LpA
Hangteljesítménymérték LWA

 dB(A)
 dB(A)

Rezgésemisszióértékek ah = , m/s2
Figyelem!
Az elektromos szerszám rezgésértéke a bevetési résztől függően meg fog változni és kivételes esetekben a
megadott érték felett lehet.
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EGSEMMISÍTÉS
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG MEGSEMMISÍTÉSE
A készülék csomagolóanyagát az önkormányzat által kijelölt hulladéktelepen adja le.
AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a termékeket vagy kísérődokumentumokban feltüntetett jelzés azt jelenti, hogy az
elektromos és elektronikus készülékek élettartamuk lejártát követően nem semmisíthetők
meg egyszerű kommunális hulladékként. A helyes megsemmisítés és újrahasznosítás
érdekében e készülékeket az arra kijelölt gyűjtőhelyeken adja le. Az Európai Unió egyes
országaiban, és néhány más európai országban a terméket azonos termék megvásárlása
esetén leadhatja a készülék eladójának is. Az ilyen készülékek helyes megsemmisítésével
Ön is hozzájárul az értékes természeti források megőrzéséhez, és segít kiküszöbölni
a készülékek potenciálisan negatív kihatásait a környezetre és az emberi egészségre. Ezzel
kapcsolatosan további részleteket a helyi önkormányzattól, vagy az Önhöz legközelebbi
gyűjtőteleptől kérhet. Az ilyen jellegű hulladék helytelen megsemmisítése esetén a nemzeti
törvényi szabályozással összhangban büntetés szabható ki.
Az Európai Unió vállalatai számára
Amennyiben elektromos vagy elektronikus készülékeket kívánnak megsemmisíteni, ezzel
kapcsolatosan kérjenek információkat a készülék forgalmazójától, vagy eladójától.
Megsemmisítés nem európai uniós tagállamok esetén
Ez a jelzet az Európai Unió területén érvényes. Amennyiben a terméket meg kívánja
semmisíteni, ezzel kapcsolatosan kérjen információkat az illetékes helyi szervektől, vagy
a készülék forgalmazójátó
A készülék megfelel az EU irányelvek valamennyi reá vonatkozó alapvető követelményének.
A szöveg, formaterv és a műszaki paraméterek előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak,
a változtatások jogát fenntartjuk.
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