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 Műszaki adatok 

Akkumulátor 18V  3000mAh 
Akku töltő 100-240V~50/60Hz 1.4A 
Súly 4kg 
Üresjárati fordulatszám 8000rpm 
Feszültség 18V 
Frekvencia 50 Hz 
Szerszám Ø 115 mm 
Szerszám vastagság Max. 6 mm 
Furat Ø 22,2 mm 
Orsó Ø 14 mm 
Menet M 14 
Üresjárati zajszint (hangnyomás szint) 82.7dB (A) 
K 3 dB (A) 
Zajszint terhelés alatt (hangteljesítmény) 93.dB (A) 
Kézre ható rezgésszám (Vibráció) 1.5 m/s 
Védőburkolat elfordíthatósága +90° / -90° 

 
Magyarországi kizárólagos forgalmazó: 

Devon Imp-Ex Kft. 
Garanciális szerviz és raktár: 

1211 Budapest (Csepel Gyártelep) 
Déli bekötő-út 10/C 

www.barkacsgep.com 
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Általános tudnivalók 
 
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót 
Ez az üzemeltetési utasítás ezen 18 V-os akkumulátoros, kefe nélküli sarokcsiszoló részét képezi (a 
továbbiakban csak „sarokcsiszolónak” nevezik). Fontos információkat tartalmaz a biztonsággal, használattal 
és ápolással kapcsolatban. Alaposan olvassa el a használati útmutatót, mielőtt az sarokcsiszolót használja. 
Különösen ügyeljen a biztonsági útmutatásokra és figyelmeztetésekre. A használati útmutatóban foglalt 
utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a sarokcsiszoló sérüléséhez vezethet. Ha a 
sarokcsiszolót harmadik fél részére átadja, mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót. Jelen használati 
útmutatót őrizze meg későbbi referencia gyanánt biztonságos helyen. 
Jelmagyarázat 
Az alábbi szimbólumokat és jelzőszavakat a használati útmutatóban, a sarokcsiszolón és a csomagoláson 
használják. 
 
Figyelmeztető szimbólumok: 

 
 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót 
 
 

 

A készülék használata közben, mindig viseljen védőszemüveget 

 

A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt 

 

A készülék használata közben mindig viseljen porvédő maszkot 

 

A készülék használata közben mindig viseljen védőkesztyűt 

 

Kettős szigeteléssel rendelkezik, a hatékonyabb védelem érdekében 

 

         Megfelel a termékre vonatkozó EU szabványoknak 

 
 

KÉRJÜK, MINDIG TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY A SAROKCSISZOLÓ EGY KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES BARKÁCSGÉP!  
A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT, KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJON ÉS PRÓBÁLJON, MINÉL TÖBB ISMERETET 

ELSAJÁTÍTANI, AKÁR EBBŐL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBÓL IS. 
 

A SZAKTUDÁS HIÁNYÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, VAGY ESETLEGES BALESETEKÉRT,  
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! 

 
 



Biztonság 
Rendeltetésszerű használat 
 
A sarokcsiszoló kizárólag magáncélú használatra, hobbi- és „csináld magad” munkákhoz használható, az 
alábbi tevékenységekhez: 
Csiszoláshoz és nagyoláshoz 
Minden egyéb célra történő felhasználás kifejezetten tilos és nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A 
gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű vagy hibás 
felhasználásból eredő sérülésekért, veszteségért vagy károkért. Nem rendeltetésszerű vagy hibás 
felhasználásnak minősül többek között: 
 
A nem eredeti tartozékok használata. 
 
Nem eredeti alkatrészek beszerelése és cseréje. 
Szakszerűtlen kezelés vagy rendeltetésellenes használat. 
A használati útmutató figyelmen kívül hagyása. 
Harmadik személy, nem elismert szakszerviz általi javítás. 
Az elektromos berendezés meghibásodása az elektromos előírások és rendelkezések be nem tartása miatt. 
A sarokcsiszoló olyan személyek által történő használata vagy karbantartása, 
akik nem jártasak a sarokcsiszoló használatában, vagy nem értik a lehetséges veszélyeket. 
A sarokcsiszoló kereskedelmi, kézműipari vagy ipari célú felhasználása. 
 
A tartozékokat ezen utasítások szerint használja. 
 
 A jelen használati útmutatóban található utasítások betartása során elkövetett hibák súlyos sérüléseket 
okozhatnak, és a garancia elvesztéséhez vezethetnek. A sarokcsiszoló használatánál tartsa be a helyi és 
nemzetközi rendelkezéseket. Ne végezzen módosításokat a sarokcsiszolón. A sarokcsiszoló átalakítása 
veszélyes lehet és tilos. 
 
Egyéb kockázatok 
 
A rendeltetésszerű használat ellenére a nem nyilvánvaló maradék kockázatot nem lehet teljesen kizárni. A 
sarokcsiszoló fajtájából következően az alábbi veszélyek fordulhatnak elő: 
A csiszolókorong megérintése a nem lefedett területeken 
Benyúlás a mozgó csiszolókorongba (vágási sérülések). 
A munkadarab és részei visszacsaphatnak nem szakszerű használat esetén. 
A csiszolókorong kemény anyagból készült hibás alkatrészeinek kivágódása. 
Halláskárosodás a hallásvédő eszközök használatának mellőzése esetén. 
A fa por egészségre káros mértékű kibocsájtása zárt helyiségekben történő alkalmazáskor. 
 
Általános biztonsági útmutatások 
 
Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A felsorolt biztonsági útmutatások és utasítások 
be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Az összes biztonsági előírást és rendelkezést gondosan őrizze meg. 
A biztonsági előírásokban használt "elektromos eszköz" fogalom a hálózatról (hálózati tápkábellel) és 
akkumulátorról (hálózati tápkábel nélkül) üzemeltetett elektromos eszközökre vonatkozik. 
 
Biztonság a munkahelyen 
 
Munkahelyét tartsa tisztán és kellően kivilágítva. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesethez vezethet. 
Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, amelyben gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos szerszámok szikrákat vetnek, amelyek 
meggyújthatják a port vagy a gőzöket. 
Az elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és más személyeket. 
Figyelemelterelés esetén elveszítheti uralmát a készülék fölött. 
 
 



Elektromos biztonság 
 
Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell az aljzatba. A csatlakozódugót semmilyen 
módon sem szabad módosítani. Ne használjon adapter csatlakozót védőföldelésű elektromos szerszámmal 
együtt. A változtatás nélküli csatlakozók és az illeszkedő aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét. 
Kerülje el, hogy a teste földelt felületekkel, mint pl. csövekkel, fűtéssel, tűzhelyekkel vagy hűtőszekrénnyel 
érintkezzék.  
Megnő az áramütés kockázata, ha a teste földelve van. 
Óvja az elektromos szerszámokat esőtől vagy más nedvességtől. A víz elektromos szerszámba történő 
bejutása növeli az áramütés kockázatát. 
Ne használja a vezetéket más célra, például az elektromos szerszám hordozására, felakasztására vagy a 
csatlakozó kihúzására az aljzatból.  
Tartsa távol a vezetéket forróságtól, olajtól, éles szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy 
összegabalyodott kábelek megnövelik az áramütés kockázatát. 
Ha az elektromos szerszámmal a szabadban dolgozik, csak külső használatra alkalmas hosszabbító 
vezetékeket használjon. 
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét. 
Ha az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-
védőkapcsolót. A hibaáramvédőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés veszélyét. 
 
Személyi biztonság 
 
Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és az elektromos szerszámmal történő munkavégzés esetén 
gondolja át a teendőit. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha kábítószer, alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben akár egy pillanatnyi 
figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez vezethet. 
Viseljen személyi biztonsági felszerelést és mindig hordjon védőszemüveget.  
A személyes védőfelszerelés, például az elektromos szerszám fajtájának és használatának megfelelő 
védőmaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő viselése csökkenti a sérülések 
kockázatát. 
 
Kerülje a készülék véletlen bekapcsolását.  
 
Győződjön meg róla, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná az 
áramellátáshoz, vagy az akkumulátorhoz, fölveszi, vagy hordozza. Ha az elektromos szerszám szállítása 
közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az 
áramellátáshoz, balesetet okozhat. 
Távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat, mielőtt bekapcsolná az elektromos szerszámot. 
Egy forgó géprészben maradt szerszám vagy kulcs sérüléseket okozhat. 
Kerülje el a készülék véletlen bekapcsolását.  
Gondoskodjon saját stabilitásáról, és mindenkor tartsa meg az egyensúlyát. Ezáltal jobban tudja kontrollálni 
az elektromos szerszámot váratlan helyzetekben. 
Ha porelszívó és felfogó berendezéseket lehet felszerelni, győződjék meg róla, hogy ezek csatlakoztatva 
vannak és helyesen használják őket. A porelszívó használata csökkentheti a por általi veszélyeztetettséget. 
 

Az elektromos szerszám használata és kezelése 
 

Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő elektromos szerszámot használja.  
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat az adott teljesítményterületen. 
Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek hibás a kapcsolója. Veszélyes lehet az elektromos 
szerszám, amelyet már nem lehet be, vagy kikapcsolni, és ezért meg kell javítani. 
Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, vagy távolítsa el az akkut, mielőtt beállításokat végezne a 
készüléken, tartozékokat cserélne vagy a készüléket elrakná. Ezzel a biztonsági óvintézkedéssel 
megakadályozza az elektromos szerszám véletlen elindítását. 
A használaton kívüli elektromos szerszámokat úgy tárolja, hogy gyermekek ne tudjanak hozzáférni. 
 Ne engedje a készülék használatát arra jogosulatlan személyeknek, illetve olyanoknak, akik nem olvasták 
ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalat hiányában használják azokat. 
 



 
Főbb részek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Géptest 
2. Markolat 
3. Kapcsoló 
4. Fogaskerékház 
5. Orsó tengely 
6. Rögzítő gomb 
7. Segéd markolat 
8. Védőburkolat 
9. Gyorsszorító szerkezet 
10. Szorító alátét tárcsa a  

köszörűkorong alá 
11. Köszörű korong (nem tartozék) 
12. Szorító és rögzítő menetes tárcsa 
13. Körmös szerszám (tartozék) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerszámcsere 
 
Vegye ki az akkumulátort. 
Nyomja meg és tartsa benyomva az orsóreteszelést 
(6) gombját.  
A körmöskulccsal (13) forgassa el az óramutató 
járásával ellenkező irányban a szorító anyát (12), és 
vegye le azt. Vegye le az elhasznált köszörűtárcsát, 
majd helyezze be a megfelelő helyzetbe az új 
köszörűtárcsát (11). Csavarja vissza a szorító anyát 
(12) és az óramutató járásával megegyező irányba 
húzva szorítsa meg azt a rögzítő szerszámmal (13). 
A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a 
dugaszolóaljzatba. Kapcsolja be a sarokköszörűt 
(beugrasztás nélkül), és futtassa mintegy 30 
másodpercig. Ellenőrizze a kiegyensúlyozottságát és 
a rezgéseit, majd kapcsolja ki a gépet. 
 
 



Mindig gondosan ápolja az elektromos szerszámokat. 
 
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek tökéletesen működnek-e, nem szorulnak-e, nem töröttek-e egyes 
részei, illetve sérültek-e annyira, hogy az elektromos szerszám nem működik tökéletesen. A készülék 
használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket. Sok balesetet okoznak a nem megfelelően 
karbantartott elektromos szerszámok. 
Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A gondosan ápolt éles pengéjű vágószerszámok kevésbé 
szorulnak be, és könnyebben irányíthatók. 
Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a behelyezési szerszámokat stb. ezen utasítások szerint 
használja. Vegye figyelembe továbbá az alkalmazási feltételeket és a végrehajtandó tevékenységet is. Az 
elektromos szerszámoknak az előírt használattól eltérő alkalmazása veszélyes helyzeteket teremthet. 
 
Az akkumulátoros szerszám használata és kezelése 
 
Az akkumulátorokat csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltse fel. Az olyan töltőkészülék 
esetében melyek csak egy bizonyos akkumulátorhoz alkalmasak, más akkumulátorokkal történő használat 
esetén tűzveszély fordulhat elő. 
Elektromos szerszámokban csak az erre a célra szolgáló akkumulátorokat használja. Más akkumulátorok 
használata balesetet és tűzveszélyt okozhat. 
A használaton kívüli akkumulátorokat tartsa távol iratkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, 
csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek az érintkezők rövidzárlatát okozhatják. Az 
akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérülést vagy tüzet okozhat. 
Helytelen használat esetén folyadék léphet ki az akkumulátorból. Kerülje el az ezzel való érintkezést.  
Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel a folyadékot. Ha a folyadék a szembe kerül, vegye igénybe ezen 
kívül orvos segítségét is. A kijutott akkumulátorfolyadék a bőr kimarását okozhatja. 
 
Szerviz 
 
Az elektromos szerszámot csak képzett szakemberekkel és eredeti alkatrészek felhasználásával javíttassa 
meg. Ezzel a készülék biztonsága továbbra is garantálva marad. 
 
Biztonsági utasítások a töltőkészülékekhez 
 
Soha ne csatlakoztasson repedt vagy bármilyen más módon sérült akkumulátort a töltőkészülékhez.  
Fennáll az áramütés veszélye. 
Ne használja a töltőkészüléket az előírttól eltérő célra! A töltőkészülék kizárólag az ahhoz mellékelt 
akkumulátorok töltésére szolgál. Az előírttól eltérő célra történő használata tüzet vagy halálos áramütést 
okozhat. 
Soha ne töltsön nem újratölthető akkumulátorokat. Az előírás figyelmen kívül hagyása veszélyekhez vezet. 
A töltőkészülék hálózati csatlakozója nem cserélhető. A vezeték sérülése esetén a töltőt le kell selejtezni. 
Az akkutöltő készüléket 16 év alatti és afölötti gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi 
képességű, vagy tapasztalat és tudás hiányában szenvedő személyek akkor használhatják, ha felügyelik 
őket vagy a készülék biztonságos használatára ki lettek oktatva és az abból eredő veszélyeket  
megértették. Gyerekeknek tilos a töltőkészülékkel játszani. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem 
szabad gyerekeknek, felügyelet nélkül végezni. 
 
Kiegészítő biztonsági utasítások a sarokcsiszoló gép használatához 
 
Általános biztonsági előírások csiszoláshoz és elválasztó csiszoláshoz: 
Ezt a szerszámot csiszolóként és elválasztó csiszológépként használható. Vegye figyelembe a géphez 
kapott összes biztonsági előírást, utasítást, ábrát és adatot. Ha az alábbi  
utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. 
Ez az elektromos szerszám nem alkalmas csiszolópapírral történő csiszolásra, drótkefézésre és polírozásra. 
Az elektromos szerszám nem megfelelő célra történő felhasználása veszélyeket és sérüléseket eredményez. 
Ne használjon olyan tartozékokat, amelyet a gyártó nem külön ehhez az elektromos szerszámhoz ajánlott. 
Csak mert a tartozékot hozzá tudja rögzíteni az elektromos szerszámhoz, az még nem  
garantálja a biztonságos működést. 



Kiegészítő biztonsági utasítások a sarokcsiszoló gép használatához (folytatás) 
 
A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos 
szerszámon megadott maximális fordulatszám. A megengedettnél gyorsabban forgó tartozék széttörhet és 
szétrepülhet. 
A betétszerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos szerszám megadott 
méreteinek. A rosszul méretezett betétszerszámok nem irányíthatók megfelelően. 
A menetes betéttel rendelkező betétszerszámoknak pontosan illeszkedniük kell a csiszolóorsó menetéhez 
Az olyan betétszerszámok esetén, melyeket perem segítségével kell felszerelni, a betétszerszám 
lyukátmérőjét a perem felvevőjének átmérőjéhez kell igazítani.  
Azok a betétszerszámok, amelyek nem rögzíthetők pontosan az elektromos szerszámhoz, egyenetlenül 
forognak, erősen rezegnek és a szerszám fölötti ellenőrzés elvesztését okozhatják. 
 
Ne használjon sérült betétszerszámokat.  
 
A betétszerszámokat, úgymint a csiszolótárcsákat minden használat előtt ellenőrizze szilánkokra és 
szakadásra, a csiszolótányérokat szakadásra, kopásra vagy erős elhasználódásra. Ha az elektromos 
szerszám vagy a betétszerszám leesik, ellenőrizze, hogy megsérült-e, vagy használjon sérülésmentes 
betétszerszámot. Ha ellenőrizte és behelyezte a betétszerszámot, tartsa távol magát és másokat a forgó 
betétszerszám síkjától, és hagyja a készüléket egy percig maximális fordulatszámon működni. A sérült 
betétszerszámok általában ebben a tesztidőben törnek el. 
Viseljen személyes védőfelszerelést. Alkalmazás szerint viseljen egészarcos védőmaszkot, szemvédőt vagy 
védőszemüveget. Amennyiben szükséges, viseljen por védő maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt vagy 
speciális köpenyt, amely távol tartja a kis csiszoló- és anyagrészecskéket. Védje a szemét a különböző  
alkalmazásokkor keletkező repülő idegen részecskéktől. A por védő, vagy légző maszknak szűrnie kell a 
használatkor keletkező port. Ha sokáig van kitéve hangos zajnak, halláskárosodást szenvedhet. 
Más személyek esetén ügyeljen azok biztonságos távolságára 
a munkaterülettől. Mindenkinek személyes védőfelszerelést kell hordania, aki belép a munkaterületre.  
A munkadarab letört részei vagy a törött betétszerszámok szétrepülhetnek és a közvetlen munkaterületen 
kívül is sérülést okozhatnak. 
A gépet csak a szigetelt fogantyú felületeknél fogva tartsa meg, ha a géppel olyan munkát végez, ahol a 
betétszerszám elrejtett áramvezetékeket vagy a gép saját tápvezetékét eltalálhatja. A feszültség alatt álló 
vezetékhez való hozzáérés a gép fémrészeit is feszültség alá helyezheti és áramütést okozhat. 
A tápvezetéket tartsa távol a forgó betétszerszámoktól. Ha elvesztené a készülék feletti uralmat, a készülék 
szétvághatja a tápvezetéket, vagy a kezével, illetve karjával együtt behúzhatja azt a forgó betétszerszámba. 
Soha ne tegye le az elektromos szerszámot, mielőtt a betétszerszám nem állt le teljesen.  
 
Hordozás közben ne működtesse az elektromos szerszámot. Ruháját a betétszerszám a véletlen 
érintkezéskor behúzhatja és a betétszerszám belefúródhat a testébe. 
Rendszeresen tisztítsa meg elektromos szerszáma szellőző nyílásait. A motorfúvó port vonz a gépházba, a 
fémpor nagyobb koncentrációja pedig elektromos veszélyeket rejt. 
Az elektromos szerszámot ne használja éghető anyagok közelében. A szikrák lángra lobbanthatják ezeket 
az anyagokat. 
Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyek folyékony hűtőanyagokat igényelnek. A víz vagy egyéb 
folyékony hűtőanyagok használata elektromos áramütést okozhat. 
 
Visszacsapódás 
 
A visszacsapódás egy beakadt vagy blokkolt forgó betétszerszám, pl. csiszolótárcsa stb. következtében 
tapasztalható hirtelen reakció.  
A beakadás vagy blokkolás hirtelen leállásra készteti a betétszerszámot.  
Ezáltal az irányítás nélküli elektromos szerszám a betétszerszám blokkolásnál a forgásiránnyal szemben 
felgyorsul. 
Ha pl. egy csiszolótárcsa egy munkadarabban elakad vagy blokkol, akkor a munkadarabba behatoló 
csiszolótárcsa széle belekaphat, ami a csiszolótárcsa töréséhez vagy visszacsapódáshoz vezethet.  
A csiszolótárcsa ekkor a kezelő irányába vagy tőle el mozog, a blokkolás helyén tapasztalható forgásiránytól 
függően. Eközben a csiszolótárcsák el is törhetnek. 



Visszacsapódás (folytatás) 
 
A visszacsapódás az elektromos szerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. Ezt a 
helyzetet megfelelő óvóintézkedések segítségével, (amint a következőkben olvashat) el lehet kerülni. 
 
Az elektromos szerszámot erősen tartsa fogva, testét és karjait pedig olyan pozícióba helyezze, amelyben 
ellen tud hatni a visszacsapódási erőknek.  
Mindig használja a kiegészítő fogantyút, ha van, hogy felfutáskor a lehető legjobban tudja ellenőrizni a 
visszacsapódási erőket vagy a reakció pillanatát. A kezelő megfelelő óvintézkedésekkel uralni tudja a 
visszacsapódás és reakcióerőket. 
Soha ne tegye a kezét forgó betétszerszámok közelébe.  
A betétszerszám visszacsapódáskor átmozoghat a kezén. 
Testével kerülje azt a területet, ahová az elektromos szerszám visszacsapódáskor mozog.  
A visszacsapódás az elektromos szerszámot a csiszolótárcsa blokkolási helyén tapasztalt forgási iránnyal 
ellentétes irányba hajtja. 
Különös óvatossággal járjon el sarkoknál, éles szegélyeknél stb. Kerülje el, hogy a betétszerszámok 
visszapattanjanak a munkadarabról vagy beakadjanak abba. A forgó betétszerszám sarkoknál, éles 
szegélyeknél vagy visszapattanáskor esetleg elakadhat. Ez az uralom elvesztését vagy visszacsapódást 
okozhat. 
Ne használjon láncos vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen betétszerszámok gyakran okoznak 
visszacsapódást vagy a betétszerszám fölötti uralom elvesztéséhez vezethetnek. 
 
Különleges biztonsági előírások csiszoláshoz és elválasztó csiszoláshoz 
 
Kizárólag az elektromos szerszámhoz engedélyezett csiszolótesteket és az ehhez alkalmas védőfedelet 
használja. Az elektromos szerszámhoz nem alkalmas csiszolótestek nem árnyékolhatók le megfelelően és 
ezért nem biztonságosak. 
A hajlított csiszolókorongokat úgy kell felszerelni, hogy azok csiszolófelülete ne nyúljon túl a védőfedél 
peremének szintjén. Az szakszerűtlenül felszerelt, a védőfedél peremének szintjén túlnyúló csiszolókorongok 
nem árnyékolhatók megfelelően (nem nyújtanak védelmet). 
 
A védőfedelet biztonságosan fel kell szerelni az elektromos szerszámra és úgy kell beállítani, hogy a lehető 
legnagyobb fokú biztonságot biztosítsa, vagyis, hogy a csiszolótest lehető legkisebb része mutasson nyíltan 
a kezelő felé. A védőfedél segítséget nyújt a lerepülő darabok előtt elhelyezkedő kezelő számára, hogy 
elkerülje a csiszolótesttel, illetve a ruházat meggyulladását eredményező szikrákkal történő véletlen 
érintkezést. 
A csiszolótesteket kizárólag az ajánlott alkalmazásokhoz szabad használni. Például: Soha ne csiszoljon a 
vágókorong oldalfelületével. A vágótárcsák a tárcsa élével történő  
anyaglehordásra szolgálnak. A csiszolótestre való oldalsó erőbehatás azok törését okozhatja 
Mindig sértetlen szorítótárcsákat használjon, a kiválasztott csiszolótárcsához megfelelő méretben és 
formában. A megfelelő szorítótárcsák kitámasztják a csiszolótárcsát és csökkentik a csiszolótárcsa 
törésének veszélyét. Az szorítótárcsákhoz tartozó karimák különböznek a más csiszolótárcsákhoz tartozó 
karimáktól. 
Ne használjon nagyobb elektromos szerszámokból származó elhasználódott csiszolótárcsákat.  
A nagyobb elektromos szerszámok csiszolótárcsái nem alkalmasak a kisebb elektromos szerszámok 
megadott fordulatszámaihoz és ezért eltörhetnek. 
 
További különleges biztonsági előírások a vágáshoz 
 
Kerülje az szorítótárcsák blokkolását vagy a túl nagy szorító nyomást. Ne végezzen túlzottan mély 
vágásokat. A vágókorong túlterhelése növeli annak igénybevételét és az elakadás vagy blokkolás esélyét, és 
ezzel a visszacsapódás vagy a csiszolótest törésének lehetőségét. 
Kerülje a területet az vágókorong előtt és után. Ha a vágókorongot a munkadarabban magától elfelé 
mozgatja, akkor visszacsapódás esetén az elektromos szerszám a forgó tárcsával együtt az Ön irányába 
repül. 
 



Ha a vágókorong elakad vagy megszakítja a munkát, kapcsolja ki a készüléket és tartsa fogva, amíg a 
tárcsa le nem állt.  
Soha ne próbálja meg a még forgó tárcsát kihúzni a vágásból, mivel ez visszacsapódáshoz vezethet. 
Állapítsa meg és hárítsa el az elakadás okát. 
Ne kapcsolja be addig újra az elektromos szerszámot, amíg a munkadarabban van. Először hagyja felfutni 
az elválasztó tárcsát a maximális fordulatszámra, mielőtt óvatosan folytatja a vágást. Máskülönben 
elakadhat a tárcsa, kiugorhat a munkadarabból vagy visszacsapódást okozhat. 
Támassza ki a nagyméretű lemezeket vagy munkadarabokat, a beakadt szorítótárcsák által előidézett 
visszacsapódás kockázatának csökkentésére. A nagyméretű munkadarabok a saját súlyuk alatt 
behajolhatnak. A munkadarabot a tárcsa mindkét oldalán ki kell támasztani, méghozzá a daraboló vágás és 
a széle közelében is. 
Falakba vagy más nem belátható felületekbe történő, úgynevezett (zsebvágásoknál) legyen különösen 
óvatos. A behatoló elválasztó tárcsa gáz vagy vízvezetékek, elektromos vezetékek vagy egyéb tárgyak 
vágásakor visszacsapódást okozhat. 
 
További biztonsági útmutatók 
 
FIGYELEM: A jelen használati utasításban javasoltaktól eltérő tartozékok vagy kiegészítők használata 
balesetveszélyes lehet. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. 
Használja a géppel együtt szállított kiegészítő kézi fogantyúkat. A gép fölötti kontroll elvesztése sérüléshez 
vezethet. 
Tartson minden biztonsági berendezést működőképes állapotban. Ne távolítsa el vagy iktassa ki a 
biztonsági berendezéseket. Soha ne üzemeltesse a gépet felügyelet nélkül. Mindig kapcsolja ki a gépet, és 
csak akkor hagyja magára, ha a szerszám teljesen leállt. 
Rögzítse a munkadarabot. Használjon befogó szerkezeteket vagy satut a munkadarab rögzítésére. Így 
biztosabban tudja tartani, mint kézzel, és mindkét kezével tudja működtetni a gépet. 
Zajkibocsátás:  
A motorral hajtott gépek működtetése esetén ajánlatos a fülvédő használata. 
Védje egészségét a csiszoláskor vagy vágáskor előforduló veszélyek ellen védő szemüveg használatával. 
A külső részen található aljzatokat hibaáram-kapcsolóval kell ellátni. Ennek meg kell felelnie az elektromos 
berendezések felszerelési előírásának. Ezt vegye figyelembe gépünk használata során. 
Csatlakozókábel:  
Ha a csatlakozó vezeték megsérül, akkor ezt egy különleges csatlakozó vezetékkel kell kicserélni, amelyet a 
gyártónál vagy annak vevőszolgálatánál lehet beszerezni. A csatlakozóvezeték kicserélését csak a gyártó, 
annak ügyfélszolgálata vagy hasonló képzettségű személyek végezhetik. 
A sérült biztonsági berendezéseket és alkatrészeket a rendelkezésnek megfelelően elismert szakszerviznek 
kell megjavítania, vagy kicserélnie, amennyiben a használati utasítás máshogy nem rendelkezik. 
A gyermekekre mindig felügyelni kell és meg kell győződni róla, hogy nem játszanak a géppel. 
Minden használat előtt, ellenőrizze a készüléket, a dugót és a kábelt, hogy nem sérültek-e 
A dugót csak kikapcsolt készüléknél illessze az aljzatba. A gépnek nem szabad nedvesnek lenni és nem 
szabad azt nedves környezetben üzemeltetni. A kábelt mindig hátrafelé, a géptől eltávolodva kell elvezetni. 
Az élek kopása miatt nagy forgatónyomaték léphet fel, vagy a tárcsa megszorulhat. Gondoskodjon arról, 
hogy stabilan álljon, és tartsa a szögcsiszolót mindig két kézzel. Válasszon olyan testtartást, hogy a tárcsa 
esetleges eltörésekor, a munkadarab megcsúszásakor vagy áthatolásakor ne sérüljön meg. 
A gépen végzett minden munka előtt ki kell húzni a dugót a hálózati aljzatból. 
Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. 
Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, az ékszert vagy a 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó alkatrészek. 
Falazaton vagy tetőn történő munkálatok esetén különösen kell ügyelni a villamos vezetékek, a víz és 
szennyvíz vezetékek nyomvonalára. 
A tárcsák vágás és csiszolás közben erősen felmelegednek, ezért ne érjen hozzájuk és ügyeljen arra, hogy a 
munkavégzés után biztonságban tegye le a gépet. 
A gépet nem szabad robbanásveszélyes területeken használni. 
Az orsóreteszelőt (6) csak a motor és az orsó nyugalmi helyzetében nyomja meg. 
Mindig vegye figyelembe a használt munkaszerszámra 
(vágókorongra, csiszolókorongra) vonatkozó biztonsági tudnivalókat. 



Ellenőrizze a doboz tartalmát 
 
A gép táskában kerül forgalomba, a képet lásd a borítón 

Vegye ki a sarokcsiszolót és tartozékait a csomagolásból. 
Ellenőrizze, hogy a csomag teljes körű-e.  
Ellenőrizze, hogy a sarokcsiszoló vagy tartozékai sérültek-e. 
Amennyiben sérülést észlel vagy bizonyos részek hiányoznak, ne használja a sarokcsiszolót.  
Értesítse az eladó céget (OBI, Praktiker stb.) Egyéb problémákkal, keresse az ebben a használati 
útmutatóban feltüntetett szervizt a problémával. A telefonszám, a honlapon megtalálható. 
 

Akkumulátor behelyezése / cseréje 
 

Helyezze be az akkumulátort (14) a kézi markolatba (2), amíg az be nem akad.  
Az akkumulátor eltávolításához nyomja be az akkumulátoregység kioldó gombját (15) és húzza ki az 
akkumulátort a markolatból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
akku kivétel                                                                                                       akku visszatétel 
 
Töltse fel az akkumulátort 
 

Dugja be a töltőkészülék hálózati csatlakozó dugóját (21) egy megfelelő 230V-oshálózati csatlakozóaljzatba. 
A töltőkészülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a hálózati feszültség értékét az itt felsorolt műszaki 
adatokkal. INPUT: 100-240V ~50/60Hz 1.4A; OUTPUT: 21.6V 1.5A; OUTPUT POWER: 32.4W Max. 
A töltés ellenőrző lámpája (18) a tápegységen pirosan világít. 
A töltés ellenőrző lámpájának színe kb. 60 perc elteltével kigyullad a zöld (17). 
A töltési folyamat befejezése után húzza ki a töltőkészüléket a hálózati csatlakozóból. 
A befejezéshez húzza ki azt a töltőkészülékből a töltőkábel Jack dugóját (19). 
A sarokcsiszoló töltésekor és erős igénybevétel esetén az akkumulátor felmelegszik. A feltöltés után vagy 
előtt először mindig hagyja az akkumulátort szobahőmérsékletre lehűlni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Li-ion akkumulátor 
15 Gomb az akku kivételhez 
16 Csatlakozó hüvely 
17 Zölden égő led 
18 Piros égő led 
19 Jack dugó 
20 Töltőkábel 
21 Akku töltő 230V-ról-18V-ra 

 



 
 
A készülék bekapcsolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A gép bekapcsolása, kicsit eltér az eddig megszokottól. 
A gép markolatját átfogva a hüvelykujjal tolja a kapcsolót 
először jobbra, a képen látható nyíl szerint. Utána tolni 
kell a kapcsolót előre, ami a végén beakad a kép felső 
részén található kimélyített horonyba. 
A kikapcsoláshoz egyszerűen, csak meg kell nyomni a 
kapcsoló alját, ezzel a kapcsoló visszaugrik az 
alaphelyzetbe. 

 
 
 
 
 
 
 
A kiegészítő markolat összeszerelése / cseréje 
 
Biztonsági okok miatt a kiegészítő markolatot mindig használni kell.  
A kiegészítő markolat (7) menettel van ellátva (M8). 
Csavarozza be a kiegészítő markolatot az Ön munkájához megfelelő és kényelmesebb bal, vagy jobb 
oldalra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A védőburkolat összeszerelése / cseréje 
 
Soha ne dolgozzon védőburkolat nélkül. A védőburkolat védi a kezelőt a szikráktól és a széthulló részektől. 
A védőfedél zárt oldalának mindig a felhasználóval szemben kell elhelyezkednie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csiszoló és vágókorong felszerelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hajlított csiszolókorong felfogása 
 
A szorítótárcsák (10) (12) peremei közé 
legyen beszorítva a csiszolókorong 
A csiszolókorong nem tartozék 
 
 
 
 
 
 
 
Vágókorong felfogása 
 
A menetes szorítótárcsa (12)  
megfordítva kerüljön felcsavarásra 
a tengelyre (5). A menetes szorítótárcsa 
pereme kívülre kerüljön 
 
 
 
 



 
Köszörülés és csiszolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vágókoronggal ez a fajta csiszolás TILOS! 
 
Mindig szilárdan fogja a szerszámot egyik kezével a markolatnál, a másikkal pedig az oldalsó 
segédmarkolatnál fogva.  
Kapcsolja be a szerszámot majd vigye a tárcsát, vagy a korongot a munkadarabhoz.  
Általában úgy kell tartani a szerszámot, hogy a korong, vagy tárcsa széle 15 fokos szöget zárjon be a 
munkadarab felületével. 
 
 
Vágás és forgásirány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindig a forgásirány irányával ellentétesen mozgassa a gépet vágásnál (darabolásnál), ellenkező esetben 
visszacsapódás jöhet létre különben fennállhat a veszély, hogy a gép irányíthatatlanul 
kiugrik a vágási vájatból. 
 
A gép felcsapódhat és balesetet okozhat. 
Mindig tartsa erősen, két kézzel a gépet. 
 



Engedélyezett munkaszerszámok 
 

 
 
Csak olyan munkaszerszámokat használjon, amelyek legalább 10 000 perc-1 fordulatszámra vannak 
engedélyezve. Csak műgyantakötésű szálerősítésű nagyoló vagy vágókorongokat, 80 m/s megengedett 
kerületi sebességgel használjon. 
 
Mindig figyelembe kell venni a munkaszerszám címkéjén feltüntetett megengedett kerületi sebességet / 
fordulatszámot. Csak engedélyezett és bevizsgált csiszolótárcsákat használjon. 
 
 

Hibaelhárítás 
 
 

Hiba Lehetséges okok 
 

Elhárítás 
 

A sarokcsiszoló nem indul el. 

Lemerült az akkumulátor. Töltse fel az akkumulátort 

Korrodálás az akkumulátor 
érintkezőjénél. 

 
Tisztítsa meg az érintkezőket, 
majd tolja be az akkumulátort a 
sarokcsiszolóba. 
Az akkumulátornak 
észrevehetően a helyére kell 
kattintania. 
 

A ki-be kapcsoló gomb hibás. 

 
Rendelje meg a kapcsolót a 
szervizünkből és szereltesse be 
azt egy szakképzett személlyel. 
 

Nem fut körkörösen a tárcsa 
A felfogató perem és a tárcsa 
nem illeszkedik megfelelően, 
vagy a tárcsa megsérült. 

 
Oldja ki a szorító tárcsát, vegye ki 
a korongot, ellenőrizze és ha 
rendben van, az útmutatás 
alapján helyezze be ismét. 
 

 
Nem lehet rögzíteni a korongot. 
 

Meghibásodott a rögzítő gomb. 
 
Lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

Nem töltődik az akkumulátor. 

Nem érintkezik az akkumulátor. 

 
Tolja be az akkumulátort a 
töltőkészüléken lévő vezetősínbe.  
Az akkumulátornak 
észrevehetően a helyére kell 
kattintania. 
 

 
Meghibásodott a töltőkészülék. 
 

Cserélje ki a töltőkészüléket. 

 

Típus Átmérő 
(Max.) 

Fordulatszám 
(Max.) 

Környezeti 
sebesség (Max.) 

gyantával kötött szálerősítésű 
nagyoló- vágótárcsa 125 mm 12200 min-1 80 m/s 
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HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a 

környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. 
Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a 
háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre 
vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való 
átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön 

össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. 
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Devon Imp-Ex Kft. 
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1211 Budapest (Csepel Gyártelep) 
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