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103 részes hobbi csiszoló készlet 
 

Figyelem! Használat előtt mindenképpen olvassa el az előírásokat! 

- Használjon fülvédőt! 

- Használjon védőszemüveget 

- Használjon pormaszkot 

FONTOS! Ne dobja ki az elektronikai gépet és tartozékait, valamint csomagolását a háztartási 

hulladékkal együtt! 

 

Általános biztonsági figyelmeztetések a gép használatához 

FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST! 

 

Ha nem tatja be a biztonsági előírásokat, valamint figyelmeztetéseket az könnyen személyi 

sérülésekhez, tűzhöz, vagy áramütéshez vezethet. ezért fontos, hogy mindent figyelmesen olvasson 

el és az útmutatót tartsa meg a későbbiekben is. 

 

- Mindig ügyeljen arra, hogy a munkaterület legyen tiszta és megfelelően megvilágított. 

- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok, porok, 

illetve más hasonló anyagok vannak. (A készülék működés közben szikrákat kelthet, amely lángra 

lobbanthatja a felsorolt anyagokat.) 

- Tartsa távol a készüléket, illetve a munkaterületet a gyerekektől, és a hozzá nem értő személyektől, 

illetve azoktól, akik nem olvasták az útmutatóban foglalt előírásokat.  

- A készülék csatlakozójának megfelelően illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba.  A készülék 

csatlakozóját semmilyen körülmények között nem szabad megváltoztatni. Ha nem használja a 

készüléket, minden esetben húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból.  

- Kerülje a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák, hűtőgépek megérintését.  

- Tartsa távol a készüléket az esőtől, és a nedvességtől. 

- A készüléket és az elektromos kábelt mindig rendeltetésszerűen használja. A készüléket ne hordja a 

kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a csatlakozó dugót a kábelnél fogva.  

- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a hőforrásoktól, olajtól, éles elemektől és mozgó alkatrészektől.  

- Kültéren csak kültérre alkalmas hosszabbítóval használja a készüléket. Ne használja nedves 

helyeken.  

- Használat közben mindig legyen óvatos, és ügyeljen arra, ahogyan dolgozik a készülékkel. 

Semmiképp ne használja a terméket, ha fáradt, vagy gyógyszerek, alkohol hatása alatt áll. Egy kisebb 

figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.  

- Használat előtt mindig viseljen védőfelszerelést: védőszemüveget, pormaszkot, fülvédőt, csúszás 

biztos védőcipőt, sisakot.  

- Vigyázzon arra, hogy ne helyezze akaratlanul üzembe a készüléket. Mielőtt csatlakoztatná a 

hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. A készülék felemelése közben se 

tartsa ujját a bekapcsoló gombon.  

- Bekapcsolás előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámot, vagy tokmánykulcsot. 

- Ügyeljen arra, hogy használat előtt mindig biztosan álljon. 

- Használat közben viseljen mindig megfelelő ruhát. Ne használjon ékszereket, amibe a készülék 
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forgás közben beakadhat, vagy bő ruhát. Tartsa távol a hajától, kesztyűjétől. 

 

A készülék kezelése és használata 

Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a készüléket. Az elvégezni kívánt munkához csak az arra szolgáló 

eszközt használja. 

Ne használja a készüléket, ha sérült, vagy nem tudja bekapcsolni. Az ilyen készülék veszélyes és 

sérüléseket okozhat. 

Ha nem használja a készüléket, mindenképp húzza ki a csatlakozó dugót és vegye ki a tartozékokat. 

A készüléket csak olyan helyen tárolja, ahol gyermek nem férhet hozzá. Semmilyen körülmények 

között ne hagyja, hogy olyan emberek használják a készüléket, akik nem értenek hozzá.  

A készüléket mindig biztosan tartsa a kezében és ellenőrizze, hogy a mozgó részek megfelelően 

működnek-e. Figyelem: fontos, hogy törött, megrongálódott alkatrészeket ne helyezzen a 

készülékbe. 

Mindig tartsa tisztán a készüléket és az alkatrészeket. 

A készüléket és alkatrészeit csak a felsoroltaknak megfelelően használja. Mindig ügyeljen a 

munkakörülményekre és a kivitelezendő munka sajátosságaira. Ha a készüléket a rendeltetésétől 

eltérően használja, az veszélyes helyzetekhez vezethet. 

Javítás 

A készüléket csak és kizárólag szakképzett személy javíthatja és csak a gyári alkatrészek 

felhasználásával. 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ 

- A készülék köszörűként, csiszolóként, polírozóként és gravírozógépként használható. Vegye 

figyelembe az alább foglalt figyelmeztető jelzéseket, előírások, hogy elkerülje az esetleges súlyos 

személyi sérüléseket, áramütést, vagy tűzesetet. 

- Fontos, hogy csak és kizárólag olyan alkatrészeket használjon a készülékhez, amit a gyártó ehhez a 

géphez tervezett. 

- A csiszoló tartozékok névleges fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint a készüléken 

megadott legnagyobb fordulatszám.  

- A tartozékok átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie a készülék névleges teljesítményének. 

- A csiszolókorongoknak és csiszolótányéroknak, valamint más tartozékoknak pontosan kell 

illeszkedniük a készülék tengelyére, befogadó hüvelyébe.  

- A korongokat, csiszolópapírokat, vágótárcsákat, vagy hasonló tartozékokat megfelelően kell 

illeszteni a befogadó hüvelybe, tokmányba.  

- Soha ne használjon megrongálódott tartozékokat. Ezeket minden használat előtt ellenőrizze át. A 

lepattogzott, megrepedt, eltörött, vagy nagymértékben elhasználódott alkatrészeket ne használja. 

- Ha a termék, vagy részei leestek, használat előtt mindig ellenőrizze ár.  

Használat előtt járassa kb. egy percig a készüléket terhelés nélkül. 
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Mindig viseljen védőfelszerelést és ügyeljen arra, hogy a környezetében lévő személyek biztonságos 

távolságba legyenek. 

A készüléket csak és kizárólag szigetelt fogófelületnél fogja meg. Figyeljen arra, hogy ne vágja át a 

saját, vagy más eszközök vezetékeit, mert az áramütést okozhat.  

Mindig fogja stabilan a készüléket, valamint a megmunkálni kívánt eszközt ne próbálja egy kézzel 

fogni, mindig valamivel szorítsa le, hogy ne mozduljon el. 

A hálózati csatlakozókábelt tartsa távol a forgó részektől. 

Csak akkor tegye le a készüléket, ha az teljesen leállt.  

A tartozékok cseréjét, vagy beállítását követően mindig győződjön meg arról, hogy a befogóhüvely, a 

tokmány, illetve egyéb rögzítő elem megfelelően meg van-e húzva.  

Tisztítsa rendszeresen a készüléket. 

Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyekhez folyékony hűtőanyagra van szükség.  

 

Visszarúgás és kapcsolódó figyelmeztetések 

A visszarúgás a leblokkoló, beékelődő forgó alkatrész, például csiszolókorong, csiszolópapír, stb. 

hirtelen reakciója. A beékelődés, vagy a leblokkolás a készülék hirtelen leállásához vezet. Ilyenkor a 

csiszolókorong kiugorhat, vagy visszarúghat, illetve eltörhet. Mindez a készülék helytelen 

használatának következménye. Meggátolhatjuk, ha megfelelő figyelmet fordítunk az alábbiakra.  

1. Mindenképpen tartsa szorosan és stabilan a készüléket, hogy ha kell, ellent tudjon állni a 

visszarúgó erőknek.  

2. Legyen óvatos az élekkel, és a sarkokkal. Ügyeljen arra, hogy ne ékelődjenek be a munkadarabba.  

3. Ne fogjon be a készülékbe fűrészlapot. 

4. Mindig abban az irányba engedje a tartozékot az anyagba, amelyben a vágóél kilép az anyagból. 

Biztonsági előírások csiszoláshoz és daraboláshoz 

1. Kizárólag az adott eszközhöz és az adott munkatípushoz ajánlott tárcsatípusokat használja. Pl. ne 

csiszoljon egy vágótárcsa oldalával. 

2. A tárcsák leblokkolását úgy kerülheti el, ha nem gyakorol rájuk túl nagy nyomást. 

3. Fontos: ha valamelyik tárcsa megszorul, vagy beékelődik, kapcsolja ki a készüléket és tartsa 

mozdulatlanul, amíg a tárcsa teljesen le nem áll. NE próbálja meg kihúzni a forgó tárcsát a vágásból. 

4. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg az benne van a munkadarabban. 

5. Ha falban, vagy más hasonló be nem látható területen végzi a munkálatokat, különös óvatossággal 

járjon el. 

 

Biztonsági figyelmeztetések a kefével végzett munkához 

Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a keféket. 

Járassa legalább egy percig a készüléket, mielőtt használni kezdi. 

 

FIGYELEM! 

NE DOLGOZZON A BEREDNEZÉSSEL AZBESZTET TARTALMAZÓ ANYAGOKAT (AZ AZBESZTNEK 

RÁKKELTŐ HATÁSA VAN!) 

 

FIGYELEM! 

http://www.mindentolcson.hu/
http://www.mindentolcson.hu/


www.mindentolcson.hu  Mindent OLCSÓN Webáruház 
 

www.mindentolcson.hu  Mindent OLCSÓN Webáruház 
 

NE DOLGOZZON EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ ANYAGOPKON, MERT ÉGHETŐ, VAGY ROBBANÉKONY POROK 

KELETKEZHETNEK (EGYES PORFAJTÁK RÁKKELTŐ ANYAGÚAK!) 

HASZNÁLJON PORVÉDŐ ÁLARCOT! 

 

Környezet 

 

A készüléket, annak minden darabját és a csomagolását, a környezetvédelmi szempontoknak 

megfelelően kell az újrahasznosításra előkészíteni.  

Ne dobja ki az elektromos készüléket a háztartási szemétbe! 

 

Hosszabbító kábel: használjon teljesen letekert, 5A terhelhető, biztonságos hosszabbító kábelt. 

Motor: használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék feszültségével. 

Névleges feszültség: 100-240V, 50/60Hz 

Névleges fordulatszám: 16000 ford./perc 

Kimenet: DC 12V 

 

Összeszerelés 

 

Kizárólag kikapcsolt állapotban cseréljen tartozékokat, illetve befogóhüvelyt! 

 

Általános tudnivalók 

103 részes hobbi barkácskészülékkel aprólékos és bonyolult munkafolyamatok végezhetők el. A szett 

tartalma sokféle feladat elvégzését teszi lehetővé. 

 

A szett tartalma: 

- 1db felszabályozó kő 

- 25db vágótárcsa 

- 4db köszörűkő 

- 15db csiszolópapír 

- 2db gumi polír korong 

- 7db filc polír korong 

- 1db polír fej 

- 6db gravírfej 

- 2db csiszolószár 

- 1db polír szár 

- 1db vágószár 

- 6db fúrószár 

- 9db köszörűszár különböző fejekkel 

- 3db kefe 

- 11db csiszolószalag 

- 5db szerszámbefogó patron 

- polírozó anyag 

- szerszámgép 
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- adapter 

- tároló doboz 

 

A készülékhez rendelkezésre álló tartozékok különböző méretekkel rendelkeznek.  Így 5db 

szerszámbefogó parton áll rendelkezésre. 

Mindig a használni kívánt tartozék szárának megfelelően válasszon befogóhüvelyt/patront. Ne 

erőltessen nagyobb szárú tartozékot kisebb átmérőjű szerszámbefogó patronba. 

Befogóhüvelyek cseréje: nyomja meg a készülék markolatán található gombot és kezdje el lecsavarni 

a szerszámbefogó patront. Működés közben ne nyomja meg a gombot. 

Ugyanígy járjon el, ha egy másik típusú patront szeretne becsavarni. Ezt követően helyezze be a 

megfelelő szárat. 

Tartozékok cseréje: nyomja le és tartsa lenyomva a középen található tengelyrögzítő gombot, és 

kézzel forgassa meg a tengelyt, amíg a rögzítő bekattan. a lenyomott gomb mellett lazítsa meg a 

befogóhüvelyt. Helyezze a tartozék szárát a befogóhüvelybe és kézzel szorítsa meg a befogóhüvelyt.  

Megjegyzés: Ha a vágás nem megfelelő, nem az erő növelése a helyes megoldás. A kívánt eredmény 

eléréséhez próbálkozzon másik tartozék használatával. 

 

Karbantartás és javítás 

Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tartozékokat cserél, vagy tisztítja azokat. Ezzel elkerülhető 

a véletlen elindítása. 

Figyelem! A készüléket csak szakképzett személy javíthatja, kizárólag eredeti alkatrészek 

felhasználásával. 

Nem szakképzett személy által végzett javítások komoly veszélyt okozhatnak. 

Tisztítás 

1. Ne próbálja hegyes szerszámmal tisztítani! 

2. Tisztítás során is viseljen védőszemüveget! 

3. A készülék külső felületét nedves ruhával törölgesse át. Ne tisztítsa tisztítószerekkel ls 

oldószerekkel. 
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