




 

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 

FIGYELEM: 

A csiszológép balesetveszélyes. 
Elektromos gépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekébe mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi 
óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdné termékünk 
használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és tartsa is be őket. 
 
Az asztalosműhely kiemelten tűzveszélyes! 
A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében: Tartsa tisztán a munkaterületet 
és a gépet. 
Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét. 
Az elektromos gépeket nem szabad esőben és nyirkos nedves helyeken használni. 
Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos 
gépeket, így a csiszoló gépet is tűz és robbanásveszélyes környezetben használni. 

Védekezzen az áramütés ellen. 
Csak 230V-os földelt hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú 
cipőt a munkavégzés folyamán. Ellenőrizze a kábel és a hálózati csatlakozó 
sértetlenségét. Sérült vezetékkel, ne használja a gépet. 

Tartsa távol a kisgyermekeket. 
Ne engedje a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartson távol mindenkit a 
vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez 
kapcsolódóan vannak jelen. A használaton kívüli gépeket zárja el. 
Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermekek ne 
tudjanak hozzáférni. A munka befejezése és a tárolás megkezdése előtt gondosa takarítsa 
le a gépet a szennyeződésektől. 

Ne erőltesse túl gépet. 
A rendeltetésszerűen használja a gépet. Ez a csiszológép nem ipari felhasználásra készült. 
Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot. 
Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű 
gépet. Ne használja a körfűrészgépet a rendeltetéstől eltérő célra. Ne végezzen átalakítást 
a gépen. 

Viseljen megfelelő ruházatot. 
Nem szabad bő ruhát, gyűrűt, vagy más ékszert viselni, ezek ugyanis beakadásukkal 
balesetet okozhatnak. A hosszú hajat le, vagy be kell kötni. 
 
Használjon védőszemüveget. 
Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is 
ajánlott. A géphez csatlakoztassa a porzsákot: (x) tartozék 

Karbantartás tisztítás. 
Rendszeresen tisztítsa meg a gépet munkavégzés után, ha szükséges közben is. 
A forgó alkatrészeket ne olajjal, hanem spray-el fújja be. Például: WD-40-nel. A 
csiszolószalag szélei különösen élesek és a forgás miatt balesetveszélyes. 

Lehetőleg használja a szemvédő szemüveget: 
 
Rövid munkadaraboknál, fogja azokat satuba, vagy más befogó







Megnevezések: 

1 Géptest 11 Feszítőrugó 
2 Markolat 12 Csiszolószalag 
3 Kapcsoló 13 Kar 
4 Rögzítő gomb 14 Hengerállító szerkezet 
5 Potméter 15 Szellőző nyílás 
6 Elszívó csatlakozócső 16 Állítócsavar 
7 Heveder 17 Védőgumi 
8 Hevederkerék kicsi 18 Fedél 
9 Hevederkerék nagy 19 Csavarok 

10 Forgási irány 20 Gumibetét 
  Tartozék: Porzsák 

Ez a szalagcsiszoló gép kizárólag szárazcsiszolásra használható. A megfelelő 
csiszolószalaggal alkalmas fém, fa, vagy műanyagfelületek csiszolására. Minden más 
használat kifejezetten tilos. 

Indítás: 
A gépet a (3) kapcsolóval indítsa el. A (4) rögzítő gomb benyomásával a gép fogását 
állandósíthatja és mindkét kezével foghatja a gépet, vagy egyik kezével a munkadarabot is 
tarthatja, ha az elég nagy, ügyelve arra, hogy a kezét ne csiszolja el. A forgás sebességét a 
potméter (5) segítségével állíthatja a kívánt mértékre. 

A csiszolószalag cseréje: 
Húzza ki a csiszolószalag feszítőkart (13). Ekkor a csiszolószalag levehető és egy másikat 
felhelyezhet helyette. Zárja vissza a feszítőkart, ami a feszítőrugót (11) újra működésbe hoz. Az 
állítócsavarral (16) állítsa be a csiszolószalag (12) futását, hogy az a henger közepén fusson. A 
csiszolószalag futása a hengerállító szerkezettel (14) teljesen egyenesre beállítható a csavart (16) 
balra vagy jobbra állítva. A rosszul, vagy nem jól beállított csiszolószalag sérülést és kárt, illetve a 
lecsúszó csiszolószalag (12), selejtes munkát eredményezhet. Ha elhasználódott a 
csiszolószalag, cserélje ki. 
Figyeljen az a hátsó, nem állítható henger tartólemezén lévő, forgásirányt jelző nyílra, hogy a 
csiszolószalag felhelyezésekor az azon látható jelzés (        ) abba az irányba mutasson, amerre 
a forgásirány jelezve van. Ellenkező forgatással történő használatkor a csiszolószalag hamar 
elszakadhat. 

Heveder csere: 
A fedelet (18) a csavarok (19) kicsavarása után távolítsa el. Vizsgálja meg a heveder (7) 
állapotát, ha megnyúlt, sérült, vagy szakadt, cserélje ki azt. A fedél alatti részt, különösen a 
hevederkerekek (8) és (9) mélyedéseit rendszeresen tisztítsa ki, a heveder élettartamának 
meghosszabbításáért. A műanyag géptest a kettős szigetelés része. A géptestből (1) kijövő 
vezetéket egy gumiharangon (17) keresztül haladva csatlakozik ahhoz, védve a kábelt a 
megtöréstől. A markolaton (2) helyezkedik el a markolatvédő gumi (20), oldalt a rögzítő 
gomb és alatta a kapcsoló (3). 
 
Tisztítás: enyhén nedves tisztítószeres puha ronggyal, oldószer, hígító, benzin használata tilos. 
Csak a hálózatból kihúzott és lehűlt gépet tisztogassa. A gépet levegőkompresszorral tisztítsa, 
ha lehetséges. A motor a géptesten kialakított szellőzőnyílásokon (15) keresztül áramló levegő 
hatására hűl. Tartsa a nyílásokat tisztán. 

Garancia: 
A gép nem ipari használatra készült. Összességében, maximálisan napi két órát használhatja. Az 
iparszerű felhasználás a garancia megvonásával jár. Komolyabb, nem barkácsolási munkákhoz 
válasszon nagy teljesítményű ipari felhasználásra készült berendezést. 






