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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού από 
ηλεκτροπληξία, φωτιά και άλλα. 
Διαβάστε και ακολουθήστε της οδηγίες ασφαλείας πριν προχωρήσετε στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. 
Κρατήστε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές και ευκολά προσβάσιμο χώρο. 
 

1. Περιβάλλον χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από οποιεσδήποτέ συνθήκες βροχής ή 
υπερβολικής υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο 
σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  

2. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες συσκευές 
που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

3. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα σε ασφαλές, 
χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 

4. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τα 
εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή του ρεύματος. 
Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  

5. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή χρήση 
τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για περιπτώσεις φθοράς. Αν δείτε 
αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα εξουσιοδοτημένο service ή 
απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν χρησιμοποιήσετε επέκταση (μπαλαντέζα) 
βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. 
Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  

6. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο στο 
ρεύμα.  

7. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ είναι 
συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή ρεύματος.  

8. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και 
χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας παρέχει 
αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  

9. Περιβάλλον χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από οποιεσδήποτέ συνθήκες βροχής ή 
υπερβολικής υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο 
σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  

10. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες συσκευές 
που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

11. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα σε ασφαλές, 
χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 

12. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τα 
εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή του ρεύματος. 
Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  

13. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή χρήση 
τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για περιπτώσεις φθοράς.  
Αν δείτε αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα εξουσιοδοτημένο 
service ή απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν χρησιμοποιήσετε επέκταση 
(μπαλαντέζα) βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό 
πίνακα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  

14. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο στο 
ρεύμα.  

15. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ είναι 
συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή ρεύματος.  

16. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και 
χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας παρέχει 
αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  

 
 
 
 



Προσωπική ασφάλεια κατά την χρήση του εργαλείου. 
 

1. Μείνετε σε επαγρύπνηση και προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την χρήση του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το 
συγκεκριμένο εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, φαρμακευτικής αγωγής 
και άλλων ουσιών. Μια στιγμή μπορεί να φέρει την καταστροφή και να έχει σαν αποτέλεσμα τον σοβαρότατο 
τραυματισμό σας.  

2. Χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα προσωπικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο προστασίας.  Η χρήση μάσκας προστασίας, αντιολισθητικών παπουτσιών, κράνους ασφαλείας και 
προστατευτικών ακοής θα μειώσει κατά πολύ την πιθανότητα ατυχήματος.  

3. Αποτρέψτε την πιθανότητα κατάλαλος έναρξης λειτουργίας.  Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση off πριν 
συνδέσετε το εργαλείο σας στην παροχή του ρεύματος. Μην έχετε το δάκτυλο σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα.  

4. Μην τεντώνεστε για να φτάσετε σε κάποια μακρινή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα καλή ισορροπία και ότι 
είστε πάντα με τα δυο ποδιά στο πάτωμα.  

5. Ντυθείτε καταλληλά. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα η κοσμήματα. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα γάντια σας 
μακριά από κινούμενα μέρη.  

6. Αν το εργαλείο σας είναι εφοδιασμένο με απορροφητή σκόνης ή κάποιο σύστημα αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι 
αυτά είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά.   

7. Χρησιμοποιήστε μόνο μέσα προσωπικής προστασίας που είναι εγκεκριμένα για την εργασία που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε. Τα γυαλιά προστασίας πρέπει να είναι κλάσης ANSI και η μάσκα κλάσης ΝΙΟSH 

8.   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. 

9. 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. 

10.   Τα παρελκόμενα τα οποία δεν έχουν το σωστό μέγεθος μπορεί να παρουσιάσουν ανομοιόμορφο έλεγχο και να 
αναιρούν κανόνες ασφαλείας. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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.           

17. 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.  

18. 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. 

19. 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.  



20. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπίθες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια κάποιων 
εργασιών μπορεί να δημιουργήσουν ανάφλεξη. 

21. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία λειτουργούν με εφαρμοζόμενα υγρά ψύξης. Χρησιμοποιώντας νερό ή άλλα 
ψυκτικά υγρά θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

22. 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.  

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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.   

27. 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. 

28. 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. 

29. 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.   

30. 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.              

Ασφάλεια και προστασία του εργαλείου σας.  

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. 
2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν δεν δουλεύει ο διακόπτης on-off. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να 

ελεγχθεί η λειτουργία του από τον διακόπτη, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επιδιορθωθεί. 
3. Αφαιρέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή πάνω σε αυτό, 

αλλάξετε κάποιο προσθετό ή χρειαστεί να το αποθηκεύσετε. Τέτοια μετρά προστασίας μειώνουν τον κίνδυνο της 
καταλάθος εκκίνησης του εργαλείου σας. 

4. Κρατήστε τα εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε άλλους που δεν γνωρίζουν την χρήση τους και την 
λειτουργία τους να τα χρησιμοποιήσουν.  Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα σε χεριά ατόμων που δεν ξέρουν να τα 
χρησιμοποιούν.  

5. Συντήρηση εργαλείων. Ελέγξτε την εφαρμογή των διάφορων εξαρτημάτων και την ευθυγράμμιση των διάφορων 
κινουμένων μερών. Ελέγξτε για φθορά όλα τα κινούμενα μέρη καθώς επίσης και την δομική επάρκεια του εργαλείου 
σας. Αν παρατηρήσετε αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε τομέα επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο service πριν το 
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγο κακής συντήρησης.  

6. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά και πάντα σωστά συντηρημένα. Ένα σωστά συντηρημένο εργαλείο είναι πιο εύκολο 
στην χρήση του και πιο ασφαλές. 

7. Χρησιμοποιήστε τα διαφορά αξεσουάρ και το ίδιο το εργαλείο για τον σκοπό που κατασκευάστηκε λαμβάνοντας 
υπόψιν σας τις συνθήκες, την δυσκολία της δουλείας που θέλετε να ολοκληρώσετε και τις οδηγίες χρήσης.  
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σας για εργασίες που δεν σχεδιάστηκε για αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 
καταστάσεις, δυνητικά επικίνδυνες.  

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.  
 
 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.                
 
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. 
 
 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. 
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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. 
 
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.  

 
SERVICE 
Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο επισκευής.  
Αυτή σας η κίνηση θα διατηρήσει την ορθή λειτουργία του εργαλείου σας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  

 

 

 

Περιγραφή 

A) Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ON/OFF 
B) Βοηθητική χειρολαβή 
C) Προφυλακτήρας 
D) Οπές Αερισμού – Ψύξης 
E) Κουμπί ασφάλισης άξονα 
F) Περιστροφικός άξονας 
H) Ροδέλα τοποθέτησης 
I) Δίσκος κοπής 
J) Παξιμάδι σύσφιξης 
K) Κλειδί σύσφιξης 
L) Σφικτήρας προφυλακτήρα 
M) Βίδα συγκράτησης προφυλακτήρα. 

  
Οδηγίες Χρήσης 

Πριν από την χρήση: 
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα αντικείμενα από την αρχική συσκευασία. 
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην θέση OFF και ότι το εργαλείο είναι 

απενεργοποιημένο. 
- Βεβαιωθείτε ότι η βοηθητική χειρολαβή είναι σωστά τοποθετημένη. 
- Ρυθμίστε το εργαλείο σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσετε. 
 
Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων προστασίας 
Τοποθέτηση του προφυλακτήρα (εικ.5) 
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το εργαλείο χωρίς να έχετε πρώτα τοποθετήσει τον προφυλακτήρα. Ποτέ μην αφαιρέσετε τον 

προφυλακτήρα. 
- Ο προφυλακτήρας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να προστατεύει τον χειριστή από θραύσματα, ρινίσματα, σπινθήρες κ.α. 
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
- Τοποθετήστε τον σφικτήρα του προφυλακτήρα (L) στο εργαλείο. 
- Ξεσφίξτε την βίδα συγκράτησης του προφυλακτήρα (Μ) σε περίπτωση που δεν μπορεί να τοποθετηθεί. 
- Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα στην επιθυμητή θέση. 
- Σφίξτε την βίδα συγκράτησης (Μ) δεξιόστροφα. 
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Τοποθέτηση της βοηθητικής χειρολαβής 
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
- Χρησιμοποιήστε σε κάθε περίπτωση την βοηθητική χειρολαβή έτσι ώστε να επιτευχθούν ο μεγαλύτερος δυνατόν έλεγχος και 

ασφάλεια κατά την χρήση. Η βοηθητική χειρολαβή (Β) θα πρέπει να τοποθετηθεί στην δεξιά η στην αριστερή πλευρά 
αναλόγως με τις απαιτήσεις τις εργασίας. 

Τοποθέτηση των εξαρτημάτων 
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
- Ασφαλίστε τον άξονα (F) πιέζοντας τον κουμπί ασφάλισης άξονα (Ε). Ο άξονας θα πρέπει να ακινητοποιηθεί προτού πατήσετε 

το κουμπί ασφάλισης. 
- Χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης (Κ) αφαιρέστε το παξιμάδι σύσφιξης (J) από τον άξονα (F). 
- Τοποθετήστε την ροδέλα συγκράτησης (Η). 
- Τοποθετήστε το παξιμάδι σύσφιξης (J) και σφίξτε χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης (Κ). Η τελική θέση του παξιμαδιού 

σύσφιξης (J) θα είναι ανάλογη με το πάχος του δίσκου( δείτε εικ. 3 και 4). 
- Τέλος βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης του άξονα (Ε) έχει επανέλθει στην αρχική του θέση. 
 
Χρήση: 
- Συνδέστε το εργαλείο στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
- Ενεργοποιήστε το εργαλείο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ON/OFF  
- Δώστε προσοχή στα σωματίδια που εκσφενδονίζονται. Κρατήστε το εργαλείο έτσι ώστε οι σπινθήρες να κατευθύνονται 

μακριά από εσάς ή από άλλους παρευρισκόμενους και από εύφλεκτα υλικά. 
- Κατά την λείανση και για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε να επιλέξετε μια γωνία χρήσης μεταξύ των 150 και των 300. 

- 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. 

Το εργαλείο θα πρέπει να κατευθύνεται σε κατεύθυνση αντίθετη με την φορά περιστροφής του δίσκου, στην αντίθετη 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να αναπηδήσει ανεξέλεγκτα έξω από το υλικό το οποίο επεξεργάζεστε. 

- Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο απελευθερώστε τον διακόπτη ON / OFF. 
 

 
Καθαρισμός 

- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει. 
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού κυκλώματος χρησιμοποιώντας ένα νοτισμένο πανί και έπειτα στεγνώστε τα. 
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΥΘΉΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Η  ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΈΙΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. 
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί με λίγες σταγόνες καθαριστικού και έπειτα 

στεγνώστε τα. 
- Μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά τα οποία έχουν συστατικά τα οποία μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά των εξαρτημάτων 

όπως είναι η χλωρίνη κ.α.  
- Μην επιστρέψετε σε  νερό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό να εισχωρήσει στις οπές αερισμού έτσι ώστε να αποφύγετε την βλάβη 

των εσωτερικών εξαρτημάτων. 
- Κρατήστε καθαρό το εργαλείο έτσι ώστε να το προστατέψετε από την διάβρωση και να επιμηκύνετε τον χρόνο ζωής του.   
- Χρησιμοποιήστε πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα. 

 

SERVICE 
Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά και απευθυνθείτε σε 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.  
Αυτή σας η κίνηση θα διατηρήσει την ορθή λειτουργία του εργαλείου σας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Τάση λειτουργίας 
  

230V/120V 

Συχνότητα λειτουργίας 50/60HZ 

Ισχύς 720W   

Ταχύτητα περιστροφής εν κενό 11000rpm 

Διάμετρος Δίσκου 125mm 

Διπλή μόνωση 

 

Προσοχή! 

 

Χρησιμοποιήστε γυαλιά 
προστασίας 

 

Χρησιμοποιήστε 
ακουστικά εργασίας 

 

Χρησιμοποιήστε μάσκα 
προστασίας 
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                                             Rated voltage:230V/120V 
                                             Frequency:50/60HZ          
                                             Input power:720W              
                                             No load speed:11000rpm   
                                             Diameter:125mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




