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1. Προειδοποιήσεις ασφαλείας  
1.1 Οδηγίες ασφαλείας λείανσης, κοπής , λείανσης με βούρτσα  

 
 Το εργαλείο αυτό προορίζεται για χρήση ως τροχός κοπής και διαφόρων τύπων λείανσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις 
οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η αποτυχία τήρησης των οδηγιών μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σε σοβαρούς τραυματισμούς. 
 
Το εργαλείο αυτό δεν προτείνεται για στίλβωση. Η χρήση του εργαλείου σε εργασίες ακατάλληλες για αυτό μπορεί να είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη και να προκαλέσει τραυματισμούς. 
Μην χρησιμοποιείτε παρελκόμενα αξεσουάρ εργαλείων τα οποία δεν έχουν προταθεί, σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή και 
δεν προορίζονται για αυτό το εργαλείο ακόμα και αν αυτά μπορεί φαινομενικά να είναι συμβατά με αυτό. 
Η ταχύτητα λειτουργίας του παρελκομένου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του 
εργαλείου. Παρελκόμενα τα οποία αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα από την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 
τους μπορεί να αποκολληθούν και να εκσφενδονιστούν. 
  Τα παρελκόμενα τα οποία δεν έχουν το σωστό μέγεθος μπορεί να παρουσιάσουν ανομοιόμορφο έλεγχο και να αναιρούν 
κανόνες ασφαλείας. 
Τα εξαρτήματα τα οποία τοποθετούνται στον άξονα και αυτά που τον περιβάλλουν όπως είναι οι δίσκοι, οι φλάντζες, θα 
πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με αυτόν. Η τοποθέτηση εξαρτημάτων τα οποία διαθέτουν οπές οι οποίες δεν ταιριάζουν με 
τα υπόλοιπα εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου καθώς μπορεί να φύγουν σταδιακά από την 
θέση τους. 
Ποτέ μην τοποθετήσετε ένα φθαρμένο παρελκόμενο. Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τα παρελκόμενα αξεσουάρ για σημάδια 
φθοράς. Ελέγξτε τα πέλματα και τους δίσκους για ρωγμές και σπασμένα σημεία, τις φλάντζες για ρωγμές, ή άλλες ενδείξεις 
φθοράς και τις βούρτσες για απώλεια των συρμάτων. Σε περίπτωση που το εργαλείο πέσει από τα χέρια σας θα πρέπει να 
ελεγχθεί για τυχόν βλάβες και να αντικατασταθεί με ένα νέο όποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη. Μετά από τον έλεγχο και την 
αντικατάσταση του χαλασμένου εξαρτήματος πραγματοποιήστε λειτουργία χωρίς φορτίο διάρκειας ενός λεπτού αφού πρώτα 
απομακρύνετε παρευρισκόμενους και πάρετε και εσείς την κατάλληλη απόσταση ασφαλείας. Κατά την διάρκεια αυτής της 
δοκιμαστικής λειτουργίας τα εξαρτήματα τα οποία έχουν υποστεί βλάβες μπορεί να σπάσουν και να αποκολληθούν. 
Φορέστε προσωπικά είδη προστασίας. Αναλόγως με την εργασία που πρόκειται να εκτελέσετε χρησιμοποιήστε μάσκα 
προστασίας, ακουστικά προστασίας, γάντια και ποδιά ικανή να σταματήσει μικρά θραύσματα και ρινίσματα που αποκαλούνται 
κατά την διάρκεια των εργασιών. Η μάσκα ή τα γυαλιά προστασίας θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να σταματούν τα ρινίσματα 
και τα θραύσματα τα οποία εκσφενδονίζονται κατά την διάρκεια της εργασίας. Η μάσκα προστασίας θα πρέπει να έχει την 
ικανότητα να εμποδίζει τα σωματίδια που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της εργασίας. Η μακροχρόνια έκθεση σε μεγάλης 
έντασης θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. 
Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο κατεργασίας. Οποιοσδήποτε εισέλθει στο χώρο εργασίας θα πρέπει 
να φοράει προσωπικά ειδή προστασίας. Κατά την διάρκεια της εργασίας μπορεί να αποκολληθούν τμήματα του υλικού 
κατεργασίας ή και των σπασμένων εξαρτημάτων του εργαλείου και να εκσφενδονιστούν σε μεγάλη απόσταση εκτός του άμεσου 
χώρου εργασίας και να προκαλέσουν τραυματισμούς. 
Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες όταν το χρησιμοποιείτε κοντά σε καλωδιώσεις ή σε μικρή 
απόσταση από το δικό καλώδιο τροφοδοσίας του. Η επαφή με κάποιο ενεργό καλώδιο μπορεί να μετατρέψει και τα μεταλλικά 
εξαρτήματα σε ζωντανά πράγμα που μπορεί με την σειρά του να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. 
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη, σε περίπτωση που χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου μπορεί να 
κοπεί ή να πιαστεί και να τραβήξει το χέρι σας προς την κατεύθυνση του εργαλείου.           
Ποτέ μην αφήσετε το εργαλείο εάν δεν είναι εντελώς ακινητοποιημένο, το περιστρεφόμενο μέρος μπορεί να πιαστεί στην 
επιφάνεια που το ακουμπήσατε και να φύγει από τον έλεγχο σας.  
Ποτέ μην μεταφέρετε κρατώντας το εργαλείο στα δεξιά ή στα αριστερά σας ενώ λειτουργεί, μπορεί να πιαστεί στα ρούχα σας και 
να κατευθυνθεί προς το σώμα σας. 
Πραγματοποιήστε περιοδικό έλεγχο και καθαρισμό των οπών αερισμού-ψύξης του εργαλείου, ο ανεμιστήρας του κινητήρα 
αναρροφάει τη σκόνη που δημιουργείται κατά την διάρκεια της εργασίας, η οποία στην συνέχεια επικολλάται στο εσωτερικό του 
εργαλείου πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο ηλεκτρικό του κύκλωμα.  
Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπίθες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια κάποιων 
εργασιών μπορεί να δημιουργήσουν ανάφλεξη. 
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία λειτουργούν με εφαρμοζόμενα υγρά ψύξης. Χρησιμοποιώντας νερό ή άλλα ψυκτικά 
υγρά θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
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1.2. Λάκτισμα (Κλότσημα) και σχετικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. 
Το λάκτισμα είναι μια ακαριαία αντίδραση που παρουσιάζεται κατά την περιστροφή των εξαρτημάτων του εργαλείου. Κατά την 
περιστροφή των παρελκόμενων (δίσκοι λείανσης, δίσκοι κοπής, βούρτσες, πέλματα κ.α. ) μπορεί να πιαστούν μέσα στο υλικό 
πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανάδρομη ώθηση και με την σειρά του σε απώλεια ελέγχου. Για παράδειγμα κατά την 
κατεργασία ενός υλικού ο δίσκος λείανσης μπορεί να πιαστεί μέσα στο υλικό και να τείνει να αναπηδήσει προς τα έξω. Η 
αναπήδηση αυτή μπορεί να έχει κατεύθυνση από και προς το μέρος του χειριστή ανάλογα με την φορά περιστροφής του δίσκου. 
Οι δίσκοι ενδέχεται να σπάσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Το λάκτισμα είναι αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης του εργαλείου και 
μπορεί να αποφευχθεί ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 
Κρατήστε σφικτά και σταθερά το εργαλείο και τοποθετήστε το σώμα σας και τον ώμο σας έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα 
να φέρετε αντίσταση στα λακτίσματα. Χρησιμοποιήστε πάντοτε την βοηθητική λαβή εφόσον παρέχεται, έτσι ώστε να έχετε τον 
πλήρη έλεγχο των λακτισμάτων και άλλων αντιδράσεων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια την εργασίας και την εκκίνηση 
της. Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις μπορούν υπό φυσιολογικές συνθήκες να αντιμετωπιστούν από τον χειριστή εάν έχουν 
ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα. 
Ποτέ μην φέρετε το χέρι σας κοντά στα κινούμενα μέρη, μπορεί να γίνει κλότσημα προς το χέρι σας. 
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή την οποία μπορεί να κινηθεί το εργαλείο όταν γίνει το λάκτισμα. Το λάκτισμα 
συνήθως δημιουργεί την τάση μετακίνησης του σώματος του εργαλείου αντίθετα από την φορά περιστροφής του δίσκου.  
Δώστε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κτλ. Αποφύγετε τις αναπηδήσεις και 
τα μπλοκαρίσματα των παρελκομένων. Οι γωνίες και οι αιχμές έχουν την ιδιότητα να μπλοκάρουν τα περιστρεφόμενα μέρη και 
με την σειρά τους να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου. 
Ποτέ μην τοποθετήσετε δίσκο κοπής ξύλου ή σύστημα κοπής με αλυσίδα. Αυτού του τύπου οι δίσκοι προκαλούν συχνά 
κλοτσήματα και μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι.  
 
1.3. Πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στην κοπή και την λείανση. 
 
Να χρησιμοποιείτε πάντα τους κατάλληλους για το εργαλείο σας δίσκους και τον ειδικά σχεδιασμένο προφυλακτήρα του. 
Δίσκοι οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για χρήση με το εργαλείο μπορεί να μην καλύπτονται σωστά από τον προφυλακτήρα και να 
είναι επικίνδυνοι.  
Ο προφυλακτήρας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος και τοποθετημένος σωστά στο εργαλείο έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατόν προστασία και να είναι εκτεθειμένο ένα μικρό μόνο μέρος του δίσκου προς το μέρος του χειριστή. Ο 
προφυλακτήρας προστατεύει τον χειριστή από τα θραύσματα και από την κατά λάθος επαφή με τον δίσκο. 
Οι δίσκοι κοπής - λείανσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε κατεργασίες οι οποίες προτείνονται από τον 
κατασκευαστή. Για παράδειγμα: Μη χρησιμοποιείτε τις πλαϊνές πλευρές των δίσκων λείανσης. Οι δίσκοι λείανσης είναι 
κατασκευασμένοι για λείανση χρησιμοποιώντας την μεγάλη επιφάνεια τους. Η άσκηση πλευρικών δυνάμεων μπορεί να οδηγήσει 
στον θρυμματισμό τους. 
Χρησιμοποιείστε φλάντζες οι οποίες είναι σε άριστη κατάσταση, έχουν το σωστό μέγεθος και σχήμα σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά των δίσκων και του εργαλείου. Οι σωστού τύπου φλάντζες συγκρατούν τον δίσκο και μειώνουν τον κίνδυνο 
θραύσης. Οι φλάντζες για δίσκους κοπής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές των δίσκων λείανσης. 
Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένους δίσκους άλλων εργαλείων μεγαλύτερης διαμέτρου. Οι δίσκοι των μεγαλύτερων εργαλείων 
δεν είναι κατάλληλοι για τα μικρότερα εργαλεία καθώς αυτά αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής και μπορεί να 
θρυμματιστούν.                
 
1.4. Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας εργασιών λείανσης/κοπής. 
 
Μην μπλοκάρετε τον δίσκο και μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Μην χρησιμοποιείτε το μέγιστο βάθος κοπής του εργαλείου με ένα 
πέρασμα. Η υπερφόρτωση του δίσκου αυξάνει το φορτίο και τις πιθανότητες κάμψης και μπλοκαρίσματος κατά την κοπή όπως 
επίσης και του κλοτσήματος ή της θραύσης. 
 
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ευθεία ή πίσω από τον περιστρεφόμενο δίσκο. 
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εργαλείου και όταν ο δίσκος απομακρύνεται από το σώμα σας τα πιθανά λακτίσματα 
μπορεί να κάνουν το εργαλείο να κατευθυνθεί προς το μέρος σας. 
 
Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ή γενικότερα διακοπής για οποιονδήποτε λόγο απενεργοποιείστε το εργαλείο και κρατήστε το 
ακίνητο ωσότου αυτό ακινητοποιηθεί εντελώς. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον δίσκο κοπής ενώ είναι 
μπλοκαρισμένος και περιστρέφεται διότι θα προκληθεί κλότσημα. Εξετάστε την πιθανή αιτία του προβλήματος που οδηγεί στο 
μπλοκάρισμα και αντιμετωπίστε το αναλόγως. 
 
Μην επανεκκινήσετε το εργαλείο ενώ ο δίσκος βρίσκεται μέσα στο υλικό που κατεργάζεστε. Επιτρέψτε στον δίσκο να αναπτύξει 
την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής και ανατοποθετήστε το στην τομή. Σε περίπτωση που ο δίσκος του εργαλείου επανεκκινηθεί 
ενώ βρίσκεται μέσα στο υλικό το οποίο κατεργάζεστε μπορεί να προκληθεί μπλοκάρισμα, λάκτισμα η άλλες ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις. 
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 Χρησιμοποιείστε μέσα συγκράτησης όταν πραγματοποιείτε κατεργασία μεγάλων τεμαχίων έτσι ώστε να μειώσετε τον 
κίνδυνο λακτίσματος και μπλοκαρίσματος. Τα μεγάλα τεμάχια υλικών τείνουν να καμπυλώνονται λόγω του μεγάλου βάρους 
τους. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετηθούν κάτω από το σημείο το οποίο πρόκειται να κατεργασθεί, στην νοητή ευθεία κοπής 
και στην άκρη του τεμαχίου και από τις δύο πλευρές του δίσκου. 
Όταν κάνετε τομές σε τοιχοποιία ή σε άλλα υλικά που 
μπορεί να κρύβουν στο εσωτερικό τους σωλήνες αερίου, 
ύδατος, αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλα αντικείμενα 
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν λακτίσματα ή 
μπλοκάρισμα θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. 
 
1.5. Προειδοποιήσεις ασφαλείας εργασιών 
λείανσης 
 Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερης διάστασης φύλλα 
λείανσης από τα προτεινόμενα. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή όταν πρόκειται να προμηθευτείτε 
φύλλα λείανσης. Η χρήση μεγαλύτερων φύλλων λείανσης 
από τα προτεινόμενα μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή 
του δίσκου και να οδηγήσει σε λάκτισμα ή μπλοκάρισμα.  
 
1.6. Προειδοποιήσεις ασφαλείας λείανσης με 
βούτσα   
 Κατά την χρήση βούρτσας εκσφενδονίζονται συρμάτινα 
τμήματα της βούρτσας. Μην υπερφορτώνετε την βούρτσα 
ασκώντας υπερβολική πίεση. Οι συρμάτινες τρίχες της 
βούρτσας μπορούν να τρυπήσουν πού εύκολα το δέρμα και 
τα ρούχα σας.  
Σε περίπτωση που προτείνεται η χρήση προφυλακτήρα σε 
συνδυασμό με την βούρτσα, μην επιτρέψετε στην βούρτσα 
να έρθει σε επαφή με τον προφυλακτήρα. Η διάμετρος της 
βούρτσας μπορεί να αλλάξει λόγω του φορτίου και της 
φυγοκέντρου. 
 
1.7. Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας 

 
Χρησιμοποιήστε γυαλιά 
προστασίας. 
 

 
 
Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ανιχνευτές για να 
εντοπίσετε τυχόν κρυμμένες γραμμές που βρίσκονται στο 
χώρο εργασίας ή καλέστε την αρμόδια υπηρεσία για να σας 
βοηθήσει με αυτό το πρόβλημα. Η επαφή με ηλεκτρικές 
γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και 
ηλεκτροπληξία. Η πρόκληση βλάβης σε αγωγούς αερίου 
μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Τέλος, η πρόκληση βλάβης 
σε αγωγούς ύδατος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
και καταστροφή περιουσίας. 
Σε περίπτωση απρόσμενης διακοπής λειτουργίας, όπως 
για παράδειγμα διακοπή ρεύματος ή τράβηγμα του 
καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή, βάλτε τον 
διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στην θέση OFF. Με αυτόν 
τον τρόπο θα αποφύγετε μια απρόσμενη επανεκκίνηση. Ο 
πραγματοποιείτε κατεργασία πέτρας και δομικών υλικών 
χρησιμοποιήστε μέσα αναρρόφησης σκόνης. Το σύστημα 
αναρρόφησης θα πρέπει να έχει τις προδιαγραφές και να 
έχει εγκριθεί  για αναρρόφηση σκόνης. Η χρήση αυτού του 

εργαλείου μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
σκόνη. 
Κατά την διάρκεια της χρήσης του εργαλείου κρατήστε το 
σφιχτά και σταθερά διατηρώντας σωστή και ασφαλή 
στάση σώματος. Για μεγαλύτερη σταθερότητα 
χρησιμοποιήστε και τα δύο σας χέρια. 
Χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης του υλικού 
κατεργασίας. Προτιμήστε σφικτήρες ή μέγγενη για την 
συγκράτηση των υλικών στα οποία κάνετε κατεργασία, με 
αυτόν τον τρόπο μπορείτε να το συγκρατήσετε με 
μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με την δύναμη των χεριών 
σας. 
Διατηρήστε καθαρό τον χώρο εργασίας. Οι συνδυασμοί 
υλικών που βρίσκονται στο χώρο εργασίας μπορεί να είναι 
επικίνδυνοι. Η σκόνη κάποιων υλικών μπορεί να 
αναφλεχθεί ή ακόμα και να εκραγεί.   
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε εργαλείο το οποίο 
έχει χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ακουμπάτε το 
χαλασμένο καλώδιο, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα όταν 
αντιληφθείτε τοι είναι χαλασμένο. Τα χαλασμένα καλώδια 
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
 

2. Περιγραφή Λειτουργίας 
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες 
ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. 
Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας 
και τις προειδοποιήσεις θέτετε τον εαυτό σας 
σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή και 

σοβαρούς τραυματισμούς. 
2.1 Προβλεπόμενη Χρήση 

Το εργαλείο έχει κατασκευασθεί και προορίζεται 
για χρήση κοπής, λείανσης και βουρτσίσματος 
μετάλλου και δομικών υλικών χωρίς την προσθήκη 
ύδατος. 
Χρησιμοποιώντας τα εγκεκριμένα εξαρτήματα 
λείανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
λείανση. 
 

 
 

2.2 Περιγραφή Προϊόντος  
Η αρίθμηση των παρακάτω στοιχείων αναφέρεται στην 
απεικόνιση του εργαλείου στην αντίστοιχη σελίδα του 
εγχειριδίου. 
 
1 Βίδα συγκράτησης προφυλακτήρα 
2 Κουμπί ασφάλισης άξονα 
3 Διακόπτης λειτουργίας ON / OFF 
4 Βοηθητική χειρολαβή 
5 Περιστροφικός άξονας 
6 Προφυλακτήρας λείανσης 
7 Εσωτερική φλάντζα συγκράτησης 
8 Δίσκος λείανσης / κοπής 
9 Εξωτερική φλάντζα συγκράτησης 
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2.3 Πληροφορίες Θορύβου / Κραδασμών 
Dmax = Μέγιστη διάμετρος δίσκου 
n = Ταχύτητα χωρίς φορτίο 
M = Σπείρωμα άξονα 
P1 = Ισχύς 
Ahw = Επιτάχυνση 
LPA = Επίπεδο ακουστικής πίεσης 
LWA = Επίπεδο ακουστικής ισχύος 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας το επίπεδο θορύβου 
μπορεί να ξεπεράσει τα 85dB (A) 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! 
m = Μάζα 

 
 
             

3. Συναρμολόγηση 
3.1 Τοποθετώντας τα προστατευτικά εξαρτήματα.  

 
Προτού κάνετε την οποιαδήποτε ενέργεια - ρύθμιση 
του εργαλείου βγάλτε το πρώτα από την πρίζα. 

 
Προφυλακτήρας Λείανσης 
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα λείανσης 6 πάνω στο 
κολάρο του άξονα έτσι ώστε ταιριάξει. Πιέστε και κρατήστε 
την βίδα 1 κατά την διάρκεια αυτής της 
ενέργειας. 
Ρυθμίστε την θέση του προφυλακτήρα 6 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας 
που πρόκειται να πραγματοποιήσετε. 
Ξεβιδώστε την βίδα 1 και θέστε τον 
προφυλακτήρα 6 στην επιθυμητή θέση. 
Ρυθμίστε την θέση του προφυλακτήρα έτσι 
ώστε να εμποδιστούν οι σπίθες που 
κατευθύνονται προς το μέρος του χρήστη. Ο 
προφυλακτήρας 6 θα πρέπει να αλλάζει 
θέση μόνο εφόσον χρησιμοποιήσετε την 
βίδα 1! Σε αντίθετη περίπτωση το εργαλείο 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε και θα 
πρέπει να απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 
Βοηθητική Χειρολαβή 
Χρησιμοποιήστε πάντοτε την χειρολαβή 4 σε όλες τις 
εργασίες! 
Τοποθετήστε σφίγγοντας την χειρολαβή στα δεξιά ή στα 
αριστερά αναλόγως με τον τρόπο εργασίας. 
 
3.2 Τοποθετώντας τα εξαρτήματα λείανσης  
  

 Προτού κάνετε την οποιαδήποτε ενέργεια - 
ρύθμιση του εργαλείου βγάλτε το πρώτα από την 
πρίζα. 

 
Οι δίσκοι κοπής και λείανσης αναπτύσσουν μεγάλη 
θερμοκρασία κατά την διάρκεια λειτουργίας, περιμένετε 
να κρυώσουν προτού τους ακουμπήσετε. 
Καθαρίστε πρώτα όλα τα εξαρτήματα που πρόκειται να 
τοποθετηθούν καθώς και τον άξονα 5. Για να σφίξετε ή να 
ξεσφίξετε τους δίσκους χρησιμοποιήστε το κουμπί 
ασφάλισης του άξονα 2. 

Μην πιέσετε το κουμπί ασφάλισης του άξονα ενώ το 
εργαλείο ακόμα βρίσκεται σε λειτουργία καθώς μπορεί να 
προκληθούν βλάβες σε αυτό. 
 
Δίσκος Κοπής / Λείανσης 
Δώστε μεγάλη προσοχή στις αναγραφόμενες διαστάσεις 
των δίσκων και των άλλων παρελκομένων. Η εσωτερική 
διάμετρος θα πρέπει να ταιριάζει στον άξονα και τις 
φλάντζες χωρίς να έχει κενό. Μην χρησιμοποιείτε 
αντάπτορες ή και αποστάτες. 
Όταν χρησιμοποιείτε διαμαντόδισκους δώστε μεγάλη 
προσοχή κατά την τοποθέτηση τοποθετώντας τους 
σύμφωνα με το βέλος που έχουν στην επιφάνεια τους και 
την φορά περιστροφής του άξονα του εργαλείου. (Βλέπε 
ένδειξη στην κεφαλή του εργαλείου). Ακολουθήστε τις 
οδηγίες συναρμολόγησης που βρίσκονται στο εγχειρίδιο για 
να δείτε την σειρά τοποθέτησης των εξαρτημάτων. Για να 
σφίξετε τον δίσκο, χρησιμοποιήστε τις φλάντζες και το 
κλειδί σύσφιξης.  
Αφού τοποθετήσετε το δίσκο και προτού θέσετε το 
εργαλείο σε λειτουργία ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί 
σωστά όλα τα εξαρτήματα και μπορεί να περιστραφεί 
ελεύθερα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τριβή μεταξύ του 
δίσκου και του προφυλακτήρα.    
 

3.3. Εγκεκριμένα Εξαρτήματα Λείανσης 
Όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η μέγιστη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα λειτουργίας των εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίση με αυτές του παρακάτω πίνακα. 
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  3.4 Απομάκρυνση σκόνης / ρινισμάτων 
Οι σκόνες από υλικά όπως είναι τα υλικά εξωτερικής 
επίστρωσης, κάποιοι τύποι ξύλου – ορυκτών – μετάλλων 
μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία του χειριστή. Η 
επαφή ή εισπνοή της σκόνης τους μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις ή και αλλοιώσεις του 
αναπνευστικού συστήματος του χειριστή και των 
παρευρισκόμενων.  
Κάποιοι τύποι σκόνης, όπως είναι αυτή της δρυός ή της 
οξιάς έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν καρκινογενέσεις 
ακόμα περισσότερο όταν συνδυάζονται με προσθετικά 
ξύλου όπως είναι τα συντηρητικά. Τα υλικά που περιέχουν 
αμίαντο θα πρέπει να κατεργάζονται μόνο από 
επαγγελματίες. 

- Χρησιμοποιήστε κάποιο σύστημα αναρρόφησης 
σκόνης όποτε αυτό είναι δυνατόν. 

- Φροντίστε να είναι καλά αεριζόμενος ο χώρος 
εργασίας. 

- Προτείνεται να φοράτε μάσκα με φίλτρο τύπουy 
P2. 

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες του κράτους σας που 
αφορούν στην κατεργασία υλικών. 
 
4. Λειτουργία 

4.1. Διαδικασία εκκίνησης 
Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος 
συμφωνούν με αυτά του εργαλείου! Τα εργαλεία που 
λειτουργούν με 230 V μπορούν να λειτουργήσουν και με 220 V. 
Όταν χρησιμοποιείτε γεννήτριες για να ισχυοδοτήσετε το εργαλείο 
οι οποίες δεν έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά στην παροχή 
τους ή δεν διαθέτουν σύστημα ρύθμισης έντασης μπορεί να 
διαπιστώσετε ότι η λειτουργία παρουσιάζει αστάθεια ή έλλειψη 
ισχύος.  
Παρακαλούμε να ελέγξετε την συμβατότητα μεταξύ της γεννήτριας 
και του εργαλείου, ειδικά τα στοιχεία που αφορούν στην ισχύ και 
την συχνότητα. 
 
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) 
Για να εκκινήσετε το εργαλείο, πιέστε τον διακόπτη ΟΝ/OFF 3 
προς τα εμπρός. 
Για να ασφαλίσετε τον διακόπτη ON/OFF 3, πιέστε τον διακόπτη 
ON/OFF 3 προς τα μπροστά και κάτω μέχρι να ασφαλίσει. 
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, απελευθερώστε τον 
διακόπτη ON/OFF 3 ή σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος 
πιέστε το πίσω μέρος του διακόπτη και έπειτα απελευθερώστε 
τον. 
 
Έλεγχος παρελκομένων πριν από την χρήση. Τα παρελκόμενα θα 
πρέπει να τοποθετηθούν σωστά και να μπορούν να 
περιστρέφονται χωρίς εμπόδιο. Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική 
εκκίνηση ενός λεπτού χωρίς φορτίο. Μην χρησιμοποιείτε 
φθαρμένα, ασταθή ή άλλα εξαρτήματα που δυσλειτουργούν. Τα 
εξαρτήματα τα οποία είναι φθαρμένα μπορεί να θρυμματιστούν 
και να προκαλέσουν τραυματισμούς. 
  
4.2 Συμβουλές Χρήσης 
- Όταν πραγματοποιείτε τομές σε τοιχοποιία να δώσετε 
μεγάλη προσοχή (Βλέπε παράγραφο «πληροφορίες 
τοιχοποιίας» ). 
- Χρησιμοποιείστε μέσα συγκράτησης του τεμαχίου 
επεξεργασίας αν αυτό δεν παραμένει ακίνητο μόνο το 
βάρος του. 
- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο με αποτέλεσμα να 
ακινητοποιείται. 

- Οι δίσκοι κοπής- λείανσης μπορεί να αναπτύξουν μεγάλη 
θερμοκρασία, μην του ακουμπήσετε ενώ είναι ακόμα 
ζεστοί. 
 
Εργασίες κατεργασίας κοπής – λείανσης. 
Μην χρησιμοποιείτε τους δίσκους κοπής για να λειάνετε.  
Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα κατά την λείανση 
χρησιμοποιήστε το εργαλείο μεταξύ των 30 και των 40 
μοιρών. Μετακινήστε μπρος και πίσω το εργαλείο ασκώντας 
την κατάλληλη πίεση. Με τον παραπάνω τρόπο θα 
αποφύγετε την υπερθέρμανση του υλικού, την αλλοίωση 
του χρώματος και την εμφάνιση σημαδιών. 
 
Κοπή μετάλλου 
Κατά την διάρκεια της κοπής χρησιμοποιείστε με την 
ιδανική ταχύτητα κοπής το εργαλείο σας για το 
συγκεκριμένο υλικό κατεργασίας. Μην ασκείτε μεγαλύτερη 
πίεση από αυτήν που πρέπει, μην το στρέφετε και μη 
δημιουργείτε ταλάντωση. 
Μην μειώνετε την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου 
ασκώντας πλευρική πίεση. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται πάντοτε σε όρθια θέση λειτουργίας. Στην 
αντίθετη περίπτωση παρουσιάζεται  ο κίνδυνος απώλειας 
ελέγχου. Όταν κάνετε τομές σε προφίλ και τετραγωνικής 
διατομής υλικά, θα είναι καλύτερα να ξεκινήσετε από την 
μικρότερη πλευρά πρώτα. 

 
Κοπή δομικών 
υλικών     
Το εργαλείο 
προορίζεται μόνο 
για ξηρά κοπή / 
λείανση.   
Για την κοπή 
δομικών υλικών 
προτείνεται η 

χρήση διαμαντόδισκου. Ενεργοποιείστε το εργαλείο και 
τοποθετήστε την εμπρόσθια επιφάνεια του δίσκου στο 
υλικό που θέλετε να κόψετε. Μετακινήστε το εργαλείο, με 
ανάλογη με τις απαιτήσεις, ταχύτητα. 
Όταν κόβετε ιδιαιτέρως σκληρά υλικά π.χ. τσιμέντο με 
προσθήκη χαλικιού, ο δίσκος μπορεί να υπερθερμανθεί και 
να φθαρεί. Σημείο ένδειξης έτσι ώστε να αποφύγετε την 
φθορά είναι η εμφάνιση σπινθήρων οι οποίοι 
περιστρέφονται μαζί με τον δίσκο. 
Σε αυτή την περίπτωση διακόψτε την διαδικασία κοπής και 
επιτρέψτε στον δίσκο να κρυώσει αφήνοντας το εργαλείο 
να λειτουργήσει για μερικά λεπτά στην μέγιστη ταχύτητα 
χωρίς φορτίο. 
Εάν παρουσιαστεί μείωση της απόδοσης του εργαλείου και 
εμφανίζονται σπινθήρες συχνότερα μπορεί να σημαίνει ότι 
ο δίσκος έχει στομώσει. Η κοπή υλικών με μεγάλη 
αντίσταση τριβής (όπως π.χ. τα πυριτοασβεστολιθικά 
τούβλα) μπορεί να ακονίσουν το εργαλείο.  
 
 
 
 
 
 
 



8 

www.BormannTools.com 

Πληροφορίες τοιχοποιίας 
Τα κανάλια τοιχοποιίας υπόκεινται στον κανονισμό DIN 
1053 PART 1 ή στον ανάλογο κανονισμό της χώρας σας. Οι 
κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις 
περιπτώσεις. Προτού ξεκινήσετε την εργασία 
συμβουλευτείτε τον αρμόδιο μηχανικό. 
 
5. Συντήρηση και Service 
5.1 Συντήρηση και Service 

Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του 
εργαλείου από την πρίζα. 
Για την ασφαλή και ορθή χρήση του εργαλείου 
βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι καθαρές. 
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συσσωρευθούν τα 
ρινίσματα στο εσωτερικό του εργαλείου όταν 
πραγματοποιείτε κατεργασία μετάλλου. Η προστατευτική 
μόνωση του εργαλείου μπορεί να υποβαθμιστεί. 
Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε κάποιο σύστημα 
αναρρόφησης σκόνης όπως επίσης και να καθαρίζετε με 
πίεση αέρος τις οπές αερισμού και να εγκαταστήσετε μια 
συσκευή προστασίας τάσης. 
 
Χειριστείτε και αποθηκεύστε το εργαλείο και τα εξαρτήματα 
του με προσοχή. 
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας παρά τους ελέγχους 
λειτουργίας και ποιότητας, του κατασκευαστή παραδώστε 
το εργαλείο σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα τμήματα 
Service. 
Για την διευκόλυνση σας άλλα και του τμήματος Service 
συμπεριλάβετε σε όλες τις παραγγελίες τον αριθμό 
αναφοράς που αναγράφεται στον πίνακα των στοιχείων του 
εργαλείου.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντικές οδηγίες για την σύνδεση διπολικού 
η τριπολικού καλωδίου. 
Οι αγωγοί που εμπεριέχουν τα καλώδια έχουν τα εξής 
κωδικοποιημένα χρώματα:  
Ποτέ μην συνδέσετε το μπλε ή το καφέ χρώμα στην γείωση 
του ακροδέκτη. Σημαντική πληροφορία: Σε περίπτωση που 
το βύσμα αποσυνδεθεί από το καλώδιο του εργαλείου 
αντικατασταθεί με ένα νέο και το παλιό να απορριφθεί. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Τάση λειτουργίας   230V/120V 

Συχνότητα λειτουργίας 50/60HZ 

Ισχύς 1400W   

Ταχύτητα περιστροφής εν κενό 10000rpm 

Διάμετρος Δίσκου 125mm 
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                          Rated voltage: 230V/120V 

                          Frequency: 50/60HZ           

                          Input power: 1400W               

                         No load speed: 10000RPM  

                         Diameter:125mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




