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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrożnie rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy urządzenia; uważaj,
aby nie zgubić żadnego z tych elementów.
Umieść urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie zalecenia. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną wypadku, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie jest surowcem wtórnym i dlatego powinno zostać poddane recyklingowi.
Wskazówki dotyczące obsługi
Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe zasady bezpieczeństwa i instrukcję
obsługi. Zapoznaj się dokładnie z obsługą narzędzia i właściwym sposobem jego użycia. Instrukcję należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu jej późniejszego wykorzystania. Zaleca się zachowanie co
najmniej przez okres gwarancji oryginalnego opakowania wraz z elementami wewnętrznymi, paragonu i karty
gwarancyjnej. W razie konieczności transportu należy zapakować narzędzie w oryginalne pudełko dostarczone
przez producenta, co zapewni maksymalną ochronę urządzenia podczas transportu (np. w związku
z przeprowadzką lub wysłaniem urządzenia do serwisu).
Uwaga: Przy przekazaniu tego narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję.
Przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji jest warunkiem prawidłowego użytkowania
tego narzędzia. Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dla użytkownika zawiera także informacje dotyczące
wykonywania konserwacji i napraw.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

2. SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj dokładnie, zapamiętaj i zachowaj te instrukcje bezpieczeństwa
UWAGA!
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi należy przestrzegać poniższych
instrukcji bezpieczeństwa w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami ciała
i ryzykiem pożaru. Termin „elektronarzędzia“, używany w poniższych instrukcjach, dotyczy elektronarzędzi
podłączonych do źródła zasilania (za pośrednictwem przewodu zasilającego), a także elektronarzędzi
zasilanych bateriami (bez przewodu zasilającego). Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do
wykorzystania w przyszłości.
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Środowisko pracy
Utrzymuj przestrzeń roboczą w czystości i dobrze oświetloną. Bałagan i nieoświetlone obszary w miejscu
pracy bywają przyczyną wypadków. Sprzątnij narzędzia, których obecnie nie używasz.
Nie korzystaj z elektronarzędzi w środowisku, w którym istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu, czyli
w miejscach, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. W elektronarzędziu powstają iskry na
komutatorze, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
Podczas korzystania z elektronarzędzi należy uniemożliwić dostęp do miejsca pracy osób
nieupoważnionych, w szczególności dzieci! Jeśli Twoja praca będzie zakłócana, możesz stracić kontrolę
nad wykonywaną czynnością. Nie pozostawiaj elektronarzędzia bez nadzoru. Zabezpiecz urządzenie przed
dostępem zwierząt.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka zasilania elektronarzędzia musi pasować do gniazdka elektrycznego. Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek wtyczki. Narzędzi wyposażonych we wtyczkę z uziemieniem nie należy podłączać do
rozgałęziaczy i innych przejściówek. Nieuszkodzona wtyczka i odpowiednie gniazdko zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzone lub splątane kable zasilające zwiększają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, należy go wymienić na nowy kabel
zasilający, który można uzyskać w autoryzowanym serwisie lub u dystrybutora.
Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki czy lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, kiedy ciało jest uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzia na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub substancji mokrych. Nie dotykaj
elektronarzędzia mokrymi rękami. Nie myj elektronarzędzi pod bieżącą wodą i nie zanurzaj ich w wodzie.
Nie używaj kabla zasilającego do celów innych niż do których jest przeznaczony. Nie noś i nie ciągnij
elektronarzędzia za kabel zasilający. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Nie dopuść do
mechanicznego uszkodzenia kabli elektrycznych przez ostre lub gorące przedmioty.
Elektronarzędzia są przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem zmiennym. Przed użyciem upewnij
się, że napięcie elektryczne jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej narzędzia. Nie używaj
narzędzia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką, które spadło na ziemię lub zostało uszkodzony
w jakikolwiek inny sposób.
Przy stosowaniu przedłużacza upewnij się, że jego parametry techniczne odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej narzędzia. Przy użyciu elektronarzędzia poza pomieszczeniem, skorzystaj z przedłużacza
odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Przy użyciu przedłużaczy bębnowych należy je rozwinąć, aby
zapobiec przegrzaniu kabla.
Elektronarzędzia można używać w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz wyłącznie pod warunkiem,
że jest podłączone do obwodu elektrycznego z wyłącznikiem różnicowoprądowym ≤ 30 mA. Użycie
obwodu elektrycznego z wyłącznikiem różnicowoprądowym /RCD/ zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Ręczne elektronarzędzia należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytów, ponieważ
podczas pracy części tnące lub wiercące mogą zetknąć się z ukrytym przewodem lub przewodem
zasilającym.
Bezpieczeństwo osób
Zachowaj ostrożność i czujność podczas korzystania z elektronarzędzia, zwracaj maksymalną uwagę na
wykonywaną czynność. Skoncentruj się na pracy. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi podczas używania
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elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała. Podczas pracy z elektronarzędziem nie
wolno jeść, pić i palić.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze stosuj ochronę wzroku. Stosuj sprzęt ochronny odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy. Sprzęt ochronny, taki jak np. maska, obuwie ochronne z powłoką
antypoślizgową, nakrycie głowy lub ochronniki słuchu, używany odpowiednio do warunków pracy,
zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
Unikaj niezamierzonego włączania narzędzia. Nie wolno przenosić narzędzi podłączonych do sieci
elektrycznej trzymając palec na przełączniku lub spuście. Przed podłączeniem do zasilania należy
się upewnić, że wyłącznik lub spust są w pozycji „wyłączone“. Przenoszenie urządzenia z palcem
umieszczonym na wyłączniku lub podłączanie wtyczki do gniazdka z włączonym wyłącznikiem może być
przyczyną poważnych obrażeń.
Usuń wszystkie klucze nastawcze i narzędzia przed włączeniem urządzenia. Klucz nastawczy lub narzędzie
pozostawione i podłączone do obracającej się części elektronarzędzia może być przyczyną powstania
obrażeń.
Utrzymuj zawsze stabilną postawę i równowagę. Pracuj tylko tam, gdzie możesz dosięgnąć z zachowaniem
bezpieczeństwa. Nie przeceniaj własnych sił. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Noś odpowiednią odzież. Noś ubrania robocze. Nie używaj luźnej odzieży ani biżuterii. Zadbaj, aby włosy,
ubranie, rękawiczki lub inne części ciała nie zbliżały się zbytnio do obracających się lub gorących części
elektronarzędzia.
Podłącz urządzenie do odsysania pyłu. Jeśli narzędzie ma możliwość podłączenia urządzenia do
wychwytywania lub odsysania pyłu, upewnij się, że jest prawidłowo podłączone i używane. Korzystanie
z takich urządzeń może ograniczyć ryzyko wystąpienia pyłu.
Mocno zamocuj obrabiany przedmiot. Użyj zacisku stolarskiego lub imadła, aby zamocować obrabiany
element.
Nie należy używać elektronarzędzia pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków
odurzających lub uzależniających.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez od osoby (łącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach
ﬁzycznych, zmysłowych lub psychicznych, małym doświadczeniu i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod
nadzorem lub nie zostały pouczone w kwestii użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą się bawić
urządzeniem.
Korzystanie z narzędzi akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora należy się upewnić, że przełącznik jest w pozycji „0-wyłączony“. Włożenie
akumulatora do włączonego urządzenia może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie ładowarek zalecanych przez producenta. Używanie
ładowarki do innego typu baterii może spowodować jej uszkodzenie i wywołać pożar.
Używaj tylko baterii przeznaczonych do tego urządzenia. Użycie innych baterii może spowodować obrażenia
lub pożar.
Jeżeli bateria nie jest używana, trzymaj ją z dala od metalowych przedmiotów, takich jak styki, klucze, śruby
i inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie jednego styku baterii z drugim.
Zwarcie baterii może spowodować obrażenia, oparzenia lub pożar.
Z bateriami należy obchodzić się ostrożnie. W przypadku nieostrożnego obchodzenia się z baterią może
dojść do wycieku substancji chemicznych. Unikaj kontaktu z tą substancją chemiczną, a jeżeli dojdzie
do kontaktu, przemyj dotknięty obszar bieżącą wodą. Jeśli substancja chemiczna dostanie się do oczu,
natychmiast zasięgnij porady lekarza. Substancja chemiczna z baterii może spowodować poważne
obrażenia.
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Serwis
Nie wymieniaj części urządzenia, nie wykonuj napraw samodzielnie ani nie ingeruj w inny sposób w jego
konstrukcję. Zleć naprawy narzędzi wykwaliﬁkowanemu personelowi.
Każda naprawa lub modyﬁkacja urządzenia wykonana bez upoważnienia naszej ﬁrmy jest niedopuszczalna
(może spowodować obrażenia lub szkody dla użytkownika).
Zawsze oddawaj elektronarzędzia do naprawy w certyﬁkowanym centrum serwisowym. Używaj wyłącznie
oryginalnych lub zalecanych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo Tobie i Twoim narzędziom.
Odrzut i odpowiednie ostrzeżenia
Odrzut to nagła reakcja na przycięcie lub zablokowanie obracającej się tarczy, podkładki, szczotki lub
innego elementu. Zablokowanie lub zakleszczenie się narzędzia pracy powoduje nagłe zatrzymanie
rotującego elementu, co wprawia narzędzie w niekontrolowany ruch w kierunku przeciwnym od kierunku
obrotów elementu w miejscu jego zablokowania.
Jeżeli na przykład dojdzie do zablokowania lub zakleszczenia się tarczy ściernej w obrabianym elemencie,
krawędź tarczy, która wchodzi w punkt zakleszczenia, może wejść w powierzchnię materiału, co spowoduje
uniesienie narzędzia lub odrzut. Tarcza może wyskoczyć w kierunku użytkownika lub od użytkownika
w zależności od kierunku obrotu tarczy w punkcie jej zablokowania. W takich warunkach może również
dojść do pęknięcia tarczy ściernej.
Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego użycia narzędzia, niewłaściwego postępowania lub nieprawidłowych
warunków pracy a aby mu zapobiec, należy przestrzegać poniższych wskazań.
Trzymaj narzędzie mocno przez cały czas pracy i utrzymuj taką pozycję ciała i ramion, aby móc zniwelować
siłę odrzutu. Zawsze używaj uchwytu pomocniczego, jeżeli jest dostępny, aby zapewnić maksymalną
kontrolę nad odrzutem lub nad przeciążeniem podczas rozruchu. Operator może kontrolować przeciążenie
lub siłę odrzutu przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
Nie wkładaj rąk w miejsca znajdujące się w pobliżu obracających się elementów. Elementy mogą zostać
odrzucone w tył przez twoje ręce.
Nie stawaj w miejscach, w kierunku których mogłoby zostać przemieszczone narzędzie w przypadku
odrzutu. Siła odrzutu przemieści narzędzie w kierunku przeciwnym od kierunku ruchu narzędzia w miejscu
jego zablokowania.
Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu narożników, ostrych krawędzi itd. Unikaj odskakiwania
i uchwycenia elementów. Narożniki, ostre krawędzie lub podskakiwanie elementów roboczych mogą
spowodować uchwycenie obracających się części i utratę kontroli lub odrzut.
Nie używaj łańcucha piły, tarczy do obróbki drewna lub tarczy zębatych pilarki. Takie tarcze stwarzają ryzyko
odrzutu i utraty kontroli nad narzędziem.
UWAGA! Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować powstanie obrażeń.
Szliﬁerka kątowa spełnia wymagania obowiązujących przepisów i norm.
Nie stosuj akcesoriów innych niż tarcze szliﬁerskie, tnące i diamentowe.
Nie używaj tego narzędzia bez siatki zabezpieczającej.
Stosuj środki ochrony oczu (okulary ochronne lub osłonę twarzy) i słuchu.
Nie używaj żadnych tarcz tnących i szliﬁerskich do szlifowania bocznego.
Podczas pracy w zapylonym środowisku upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane przez
zanieczyszczenia.
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Przed rozpoczęciem cięcia w ścianach sprawdź, czy za ścianą nie znajduje się instalacja elektryczna (przy
pomocy wykrywacza metali).
Zabrania się chłodzenia tarczy szliﬁerskiej wodą.
Po zakończeniu obróbki nie dotykaj krawędzi obrabianego elementu, ponieważ może być gorąca.
Nie mocuj tej szliﬁerki do stołu roboczego.
Upewnij się, że wartość obrotów wskazana na tarczy szliﬁerskiej jest większa lub równa wartości obrotów
podanej na tabliczce znamionowej tej szliﬁerki.
Nie tnij żadnych materiałów, które wymagają cięcia z maksymalną szerokością przekraczającą głębokość
tarczy szliﬁerskiej.
Nie tnij i nie szlifuj metali lekkich o zawartości magnezu większej niż 80%, ponieważ metale takie są
łatwopalne.
Upewnij się, że wymiary tarczy szliﬁerskiej są prawidłowe i że jest ona odpowiednio zamontowana na wale
szliﬁerki.
Z tarczami szliﬁerskimi należy obchodzić się ostrożnie, zgodnie z instrukcją dołączoną do tarczy szliﬁerskiej.
Przed każdym użyciem skontroluj tarczę szliﬁerską.
Nie używaj pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób tarcz szliﬁerskich.
Upewnij się, że tarcza szliﬁerska została zamontowana zgodnie z instrukcją.
Po zamontowaniu tarczy szliﬁerskiej pozostaw szliﬁerkę pracującą na wolnych obrotach w bezpiecznym
miejscu. Jeżeli w szliﬁerce dochodzi do dużych wibracji lub jeżeli tarcza szliﬁerska wykazuje widoczne
oznaki uszkodzenia, natychmiast wyłącz szliﬁerkę i spróbuj ustalić przyczynę.
Nie stosuj żadnych elementów redukcyjnych ani innych akcesoriów do montażu tarczy ściernej
przeznaczonej do wałów o różnych średnicach.
Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest odpowiednio zablokowany lub zamocowany. Nie używaj tarczy
szliﬁerskiej do gratowania.
Upewnij się, że podjęto odpowiednie środki ostrożności, aby strumień iskier nie mógł dosięgnąć osób
trzecich ani nie spowodował zapalenia się materiałów łatwopalnych.
Jeżeli w osi tarczy szliﬁerskiej znajduje się jakaś osoba, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Upewnij się, że obszar w pobliżu stanowiska pracy jest oczyszczony.
Przycisk blokady tarczy (3) naciśnij dopiero po całkowitym zatrzymaniu silnika i wału szliﬁerki!
Pamiętaj, że ze względu na bezwładność, po wyłączeniu szliﬁerki tarcza szliﬁerska będzie się jeszcze przez
pewien czas obracać.
Korzystaj z uchwytu pomocniczego dołączonego do tego narzędzia. Utrata kontroli nad elektronarzędziem
może być przyczyną powstania obrażeń.
UWAGA! Stosuj środki ochrony przed hałasem, pyłem i drganiami!!!
UWAGA! Zachowaj niniejsze wskazówki bezpieczeństwa do późniejszego użytku!!!
Ostrzeżenia dotyczące szlifowania i przecinania
Przecinanie
Stosuj wyłącznie typy tarcz, które są zalecane dla Twojego narzędzia oraz osłonę przeznaczoną do danej
tarczy. Tarcze, które nie są przeznaczone do użytku w tym elektronarzędziu, nie mogą być odpowiednio
zabezpieczone i stanowią zagrożenie.
Powierzchnia ścierna tarczy z wgłębionym środkiem musi być zamontowana pod płaszczyzną krawędzi
osłony. Nieprawidłowo zamontowana tarcza, która wystaje ponad płaszczyznę osłony, nie zapewnia
odpowiedniego poziomu zabezpieczenia.
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Osłona musi być bezpiecznie przymocowana do narzędzia i musi być umieszczona tak, aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo i aby w stronę użytkownika skierowana była jak najmniejsza część
nieosłoniętej tarczy. Osłona chroni operatora przed odłamkami tarczy, przypadkowym kontaktem z tarczą
i iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie się odzieży.
Tarczy można używać wyłącznie do zalecanych prac. Zabrania się na przykład szlifowania bocznej części
tarczy tnącej. Tarcze ścierne tnące są przeznaczone do szlifowania obwodowego, a siły boczne działające
na te tarcze mogą spowodować ich zniszczenie.
W każdym przypadku stosuj nieuszkodzone kołnierze tarcz, o rozmiarze i kształcie odpowiednim dla
wybranej tarczy. Prawidłowe kołnierze podtrzymują tarczę, zmniejszając ryzyko pęknięcia tarczy. Kołnierze
tarcz tnących mogą się różnić od kołnierzy tarcz szliﬁerskich.
Nie używaj zużytych wzmocnionych tarcz od większych szliﬁerek elektrycznych. Tarcze przeznaczone do
większych elektronarzędzi nie są przeznaczone do użytku przy wyższych obrotach mniejszych narzędzi,
dlatego mogą pęknąć.
Inne ostrzeżenia dotyczące prac przy użyciu tarcz tnących.
Unikaj zablokowania tarczy tnącej i nie wywieraj nadmiernego nacisku na tarczę. Nie próbuj wykonywać
cięć o zbyt dużej głębokości. Nadmierny nacisk zwiększa obciążenie i podatność na skręcenie lub
zablokowanie tarczy w miejscu cięcia, zwiększając ryzyko odrzutu lub złamania tarczy.
Nie stawaj w osi obracającej się tarczy oraz za obracającą się tarczą. Jeżeli tarcza w miejscu obróbki
porusza się w kierunku od operatora, siła odrzutu może skierować obracającą się tarczę i elektronarzędzie
bezpośrednio na użytkownika.
W przypadku zablokowania tarczy lub przerwania cięcia z jakiegokolwiek powodu, wyłącz narzędzie
i trzymaj je bez ruchu aż do całkowitego zatrzymania tarczy. W żadnym przypadku nie próbuj wyjmować
tarczy tnącej z miejsca cięcia, jeżeli tarcza się obraca, ponieważ mogłoby to spowodować odrzut. Należy
przewidywać i podejmować działania naprawcze, aby wyeliminować przyczynę zablokowania tarczy.
Nie podejmuj kolejnej próby rozpoczęcia cięcia obrabianego przedmiotu. Poczekaj, aż tarcza osiągnie
maksymalną prędkość obrotową i ostrożnie wprowadź ją ponownie w miejsce cięcia. Jeżeli szliﬁerka
zostanie ponownie uruchomiona w obrabianym przedmiocie, tarcza może się zablokować, może
odskoczyć w górę lub może dojść do odrzutu.
Podeprzyj panele lub inne obrabiane przedmioty o dużych rozmiarach tak, aby zminimalizować ryzyko
zablokowania i odrzutu tarczy. Duże obrabiane przedmioty mają tendencję do poruszania się pod własnym
ciężarem. Wsporniki należy umieścić pod obrabianym przedmiotem w pobliżu linii cięcia i w pobliżu
krawędzi obrabianego przedmiotu po obu stronach tarczy.
Przy wykonywaniu cięć w ścianach lub innych miejscach, w których nie ma możliwości ustalić, co znajduje
się za nimi, należy zachować szczególną ostrożność. Wysunięta tarcza może przeciąć instalację gazową
lub wodociągową, przewody elektryczne lub przedmioty, które mogą spowodować odrzut.
Ostrzeżenia dotyczące prac szliﬁerskich
Nie stosuj papieru ściernego o zbyt dużych wymiarach. Przy wyborze papieru ściernego przestrzegaj
wskazówek i zaleceń producenta. Większy papier ścierny, wystający poza krawędź podkładki ściernej
stanowi ryzyko powstania ran ciętych i może spowodować zakleszczenie lub rozdarcie tarczy albo odrzut.
Ostrzeżenia dotyczące prac przy użyciu tarcz drucianych
Należy pamiętać, że do wypadania pojedynczych drutów z tarczy drucianej może dojść nawet podczas
normalnej pracy. Nie należy przeciążać tarcz drucianych nadmiernym naciskiem. Odłamki drutów mogą
łatwo przenikać przez cienką odzież lub przez skórę.
Jeżeli podczas pracy z tarczą drucianą zalecane jest stosowanie osłony, nie należy dopuścić do kontaktu
tarczy lub szczotki drucianej z taką osłoną. Tarcza lub szczotka druciana pod wpływem obciążenia i siły
odśrodkowej może zwiększyć swoją średnicę.
SZLIFIERKA KĄTOWA
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3. PRACA ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ
Optymalny kąt tarczy w stosunku do obrabianego elementu wynosi 150°.
Należy utrzymywać jak największą odległość między tarczą a użytkownikiem szliﬁerki.
Na tarczę należy wywierać minimalny nacisk, nie obciążając jej z boku. Utrzymuj kierunek obrotów i zwracaj
uwagę na powstające iskry.
Nie dopuść do stukania w obrabiany przedmiot.
Jeżeli średnica tarczy będzie mniejsza niż 80 mm, wymień tarczę.

4. SYMBOLE
Ten produkt spełnia wymagania
obowiązujących norm i przepisów.
Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję
obsługi.

Używaj środków ochrony oczu

Używaj środków ochrony słuchu

Gwint wału: M14
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5. OPIS I SPECYFIKACJA PRODUKTU
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie zalecenia. Nieprzestrzeganie
wszystkich podanych ostrzeżeń i zaleceń może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar
lub poważne obrażenia.
Przeznaczenie
Narzędzie jest przeznaczone do cięcia, szlifowania i szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez
użycia wody. Podczas cięcia przy pomocy łączonych materiałów ściernych należy stosować specjalną osłonę
(wyposażenie).
Podczas cięcia kamienia należy zapewnić wydajne odciąganie pyłu. Z odpowiednim narzędziem ściernym,
szliﬁerki można używać do szlifowania przy pomocy tarcz szliﬁerskich.
Opis produktu
Numerowanie w opisie tego produktu odnosi się do rysunków narzędzia na stronie z graﬁką.
1. Dźwignia zwalniająca osłony
2. Przycisk blokady wału
3. Włącznik
4. Uchwyt pomocniczy
5. Wał szliﬁerki
6. Osłona do szlifowania
7. Kołnierz montażowy
8. Tarcza szliﬁerska (w zestawie)
9. Nakrętka mocująca
10. Osłona do cięcia (należy zakupić oddzielnie)
11. Tarcza tnąca (należy zakupić oddzielnie)
12. Strzałka kierunku obrotów na osłonie narzędzia
Oprócz bezpiecznego użytkowania narzędzia, należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Przed użyciem należy dokładnie skontrolować tarczę szliﬁerską. Na tarczy szliﬁerskiej nie może być żadnych
pęknięć.
2. Przed użyciem tej szliﬁerki kątowej sprawdź, czy kierunek obrotów tarczy szliﬁerskiej jest zgodny
z kierunkiem strzałki, znajdującej się na osłonie głowicy przekładni redukcyjnej.
3. Podczas szlifowania nie wywieraj na narzędzie zbyt dużego nacisku i nie pozwól, aby dochodziło do uderzeń
tarczy szliﬁerskiej, ponieważ pęknięta tarcza szliﬁerska stanowi ryzyko powstania obrażeń. W przypadku
użycia szliﬁerki do cięcia, nie ustawiaj tarczy szliﬁerskiej w płaszczyźnie poziomej.
4. Przy użyciu szliﬁerki do polerowania, w razie wystąpienia jednej z poniższych sytuacji należy natychmiast
wyłączyć narzędzie i ustalić przyczynę problemu. Po przeprowadzeniu standardowej konserwacji można
kontynuować użytkowanie narzędzia.
1 Elementy przekładni są zablokowane, obroty silnika nagle spadły i narzędzie zatrzymało się.
2 Pojawił się dziwny dźwięk, doszło do zbyt dużego wzrostu temperatury lub pojawił się nieprzyjemny zapach.
3 Doszło do pęknięcia tarczy szliﬁerskiej.
4 Występuje zbyt duże iskrzenie komutatora i pojawia się pierścień iskier.
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Prawidłowa obsługa i użycie szliﬁerki kątowej
1. Podczas pracy z tą szliﬁerką jako polerką, narzędzie należy najpierw uruchomić, a potem rozpocząć
polerowanie. Zakończ pracę, unieś narzędzie nad obrabiany przedmiot i odłącz narzędzie od zasilania.
Podczas pracy należy wywierać równomierny nacisk na obrabiany przedmiot. Nie przykładaj zbyt dużej siły
do obrabianego przedmiotu.
2. Aby uzyskać odpowiedni efekt, płaszczyzna tarczy szliﬁerskiej i płaszczyzna obróbki muszą w miarę
możliwości tworzyć kąt 15° do 30°. W przypadku użycia szliﬁerki kątowej do cięcia, należy dociskać
ją wzdłuż płaszczyzny tarczy tnącej. Nie poruszaj narzędziem w lewo i w prawo, aby nie doszło do
uszkodzenia tarczy szliﬁerskiej.
3. Podczas szlifowania elementów z różnych materiałów, należy wybrać tarcze szliﬁerskie o różnej dokładności
i twardości, aby zagwarantować wymaganą skuteczność szlifowania. Ogólne zasady wyboru:
(1) szlifowanie zgrubne odlewów, wybór spośród tarcz szliﬁerskich 12#~16#,
(2) czyszczenie odlewów, żeliwa, wybór spośród tarcz szliﬁerskich 16#~24#,
(3) polerowanie spawów, szlifowanie powierzchni, wybór spośród tarcz szliﬁerskich 36#~46#.
4. Podczas pracy należy używać okularów ochronnych.

6. DANE TECHNICZNE
Model
Napięcie znamionowe
Obroty na biegu jałowym
Maksymalna średnica tarczy
Gwint wału
Średnica otworu mocującego tarczy szliﬁerskiej

FDUB 70605-0
20 V
7 500 obr./min ± 10 %
115 mm
M14
22,2 mm

Akcesoria
Numer pozycji
FDUZ 79020
FDUZ 79040
FDUZ 79100
FDUZ 79110

Akcesoria
Akumulator 2 Ah
Akumulator 4 Ah
Szybka ładowarka
Podwójna szybka ładowarka
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7. KONSERWACJA I SERWIS
Konserwacja szliﬁerki kątowej
1. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości i regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia.
2. Co najmniej raz na kwartał przeprowadź kompleksową kontrolę i uzupełnij smar. Należy zapewnić, aby
zmierzona wartość oporu izolacji nie była mniejsza niż 7 M:. Jeżeli jest mniejsza niż 7 M:, prace należy
prowadzić w suchym środowisku.
Standardowe usterki i metody konserwacji tej szliﬁerki kątowej opisano w poniższej tabeli.
Stwierdzony problem
Silnik nie uruchamia się po
włączeniu

Silnik elektryczny wydaje dziwny
dźwięk i nie obraca się lub obraca
się bardzo wolno

Nadmierne rozgrzanie skrzyni
przekładni

Prawdopodobna przyczyna Procedura konserwacji
i naprawy
1. Doprowadź napięcie zasilające
1. Brak napięcia zasilającego
2. Uszkodzony styk lub włącznik
2. Napraw lub wymień włącznik
3. Szczotka nie styka się
3. Wyreguluj naprężenie i pozycję
z powierzchnią komutatora
sprężyny dodatniej szczotki
4. Uszkodzone uzwojenie lub
tak, aby szczotka stykała się
cewka statora
z powierzchnią komutatora
4. Jeżeli nastąpiła przerwa
na wyjściu, może być użyte
po ponownym połączeniu.
W przeciwnym razie należy je
przewinąć lub wymienić
1. Spalony styk włącznika
1. Wymień włącznik
2. Zablokowane elementy
2. Skontroluj elementy
mechaniczne
mechaniczne
3. Nacisk osiowy przekracza
3. Zmniejsz nacisk osiowy
dopuszczalne obciążenie
4. Wymień silnik
4. Uszkodzony silnik
5. Doprowadź prawidłowe napięcie
5. Napięcie zasilające jest zbyt
zasilające
niskie
6. Wymień przekładnie
6. Uszkodzenie kół zębatych
stożkowych
1. Brak smaru w skrzyni lub
1. Uzupełnij lub wymień smar
zanieczyszczony smar
2. Wyreguluj przekładnie,
2. Zbyt mocno dokręcona
wymień przekładnie lub usuń
przekładnia lub
zanieczyszczenia
zanieczyszczenia wewnątrz
przekładni

Osłona do cięcia
Podczas cięcia przy pomocy łączonych materiałów ściernych należy stosować osłonę do cięcia 10.
Zapewnij należyty odciąg pyłu podczas cięcia kamieni.
Osłona do cięcia 10 jest zamontowana w taki sam sposób, jak osłona do szlifowania. 6 Prowadnica cięcia
z osłoną do odprowadzenia pyłu. Ta prowadnica cięcia z osłoną do odprowadzenia pyłu jest zamontowana
w taki sam sposób, jak osłona do szlifowania 6.
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Uchwyt pomocniczy
Używaj tego narzędzia wyłącznie z uchwytem pomocniczym 4.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy przykręć uchwyt pomocniczy 4 do lewej lub prawej części głowicy
narzędzia.
Osłona dłoni
Podczas wykonywania prac z gumowym wspornikiem ściernym 13 lub ze szczotką talerzową / tarczą
drucianą / tarczą płytkową, zamontuj na szliﬁerce osłonę dłoni 12.
Osłona dłoni 12 jest połączona z uchwytem pomocniczym 4.
Montaż narzędzi ściernych
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z tym narzędziem, odłącz kabel zasilający
z gniazdka.
Nie dotykaj tarcz ściernych lub tnących przed ich całkowitym ostygnięciem. Tarcze te po zakończeniu pracy
mogą być bardzo gorące.
Oczyść wał szliﬁerki 5 i wszystkie zamontowane elementy.
Podczas montażu i demontażu tarcz ściernych zablokuj wał szliﬁerki naciskając przycisk blokady wału 2.
Przycisku blokady wału używaj wyłącznie w sytuacji, gdy wał jest całkowicie zatrzymany. W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia narzędzia.
Tarcza szliﬁerska/tnąca
Zwracaj uwagę na wymiary tarcz szliﬁerskich. Średnica otworu montażowego musi odpowiadać kołnierzowi
montażowemu bez najmniejszego luzu. Nie używaj elementów redukcyjnych lub przejściówek.
Przy użyciu diamentowych tarcz tnących należy pamiętać, aby kierunek strzałki na diamentowej tarczy tnącej
był zgodny z kierunkiem strzałki, wskazującej obroty narzędzia (zob. strzałka kierunku obrotów na głowicy
narzędzia).
Procedura montażu, zob. strona z rysunkami.
Podczas mocowania tarczy szliﬁerskiej/tnącej, nakręć na wał nakrętkę mocującą 9 i dokręć ją przy pomocy
klucza z dwoma sworzniami.
Po zamontowaniu tarczy szliﬁerskiej i przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy tarcza szliﬁerska jest
zamontowana prawidłowo i czy może się swobodnie obracać. Upewnij się, że tarcza szliﬁerska nie styka się
z elementami narzędzia.
Dopuszczalne tarcze szliﬁerskie
Wszystkie narzędzia szliﬁerskie wymienione w niniejszej instrukcji obsługi są dopuszczone do użytku.
Dopuszczalne obroty (min-1) lub prędkość obwodowa (m/s) zastosowanej tarczy szliﬁerskiej muszą być co
najmniej takie same, jak wartość wskazane w tabeli.
Dlatego należy przestrzegać wartości obrotów/prędkości obrotowej wskazanych na etykiecie tarczy szliﬁerskiej.
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8. UTYLIZACJA
Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich
ekologiczną utylizację.
Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!
Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:
Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane,
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/EC, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez urząd ds. utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do odpadów
komunalnych. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie
nowego podobnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
Dla ﬁrm, które działają w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja w krajach poza Unią Europejską Jeżeli
chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych urzędach
lub u sprzedawcy.
Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymogi dyrektyw UE.
Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonania takich zmian.
Przekład oryginalnej instrukcji obsługi.
SZLIFIERKA KĄTOWA
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