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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.  
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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.   

 
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.  
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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.  

 
Οδηγίες ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο 

1. Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί το τύμπανο με τις λεπίδες προτού αφήσετε κάτω το εργαλείο. Σε 
αντίθετη περίπτωση μπορεί το κινούμενο τύμπανο να αποκτήσει πρόσφυση στην επιφάνεια του υλικού 
κατεργασίας με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου και να προκληθούν τραυματισμοί. 

2. Χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης του υλικού κατεργασίας. Η μυϊκή δύναμη του σώματος σας δεν επαρκεί 
για την ασφαλή και ορθή σταθεροποίηση του τεμαχίου του υλικού κατεργασίας και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια ελέγχου του χειρισμού του εργαλείου και στην συνέχεια στην πρόκληση τραυματισμού. 

3. Απομακρύνετε από τον χώρο εργασίας τυχόν αντικείμενα που μπορεί να εμπλακούν με τα κινούμενα 
εξαρτήματα του εργαλείου (πανιά, σκοινιά, καλώδια κ.α.). 

4. Ελέγξτε το υλικό που πρόκειται να κατεργαστείτε για καρφιά, βίδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα και 
αφαιρέστε τα προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. 

5. Χρησιμοποιήστε αιχμηρές μόνο λεπίδες. Μεταχειριστείτε τις λεπίδες με μεγάλη προσοχή. 
6. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες σύσφιξης των λεπίδων είναι σωστά τοποθετημένες. 
7. Κρατήστε σταθερά το εργαλείο χρησιμοποιώντας και τα δυο χέρια. 

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης  για κάθε μελλοντική χρήση. 
Προσοχή! Μην επιτρέψετε ποτέ στον εαυτό σας να παραβλέπει τους κανονισμούς ασφαλείας λόγω της 
μεγάλης εξοικείωσης με την χρήση του εργαλείου. Η αδυναμία τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και η 
λανθασμένη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Περιγραφή λειτουργίας 
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης, επισκευής ή κάποιον έλεγχο. 
 
Ρύθμιση Βάθους κατεργασίας 

 
 
 
1. Ακίδα (Δείκτης) 
2. Επιλογέας βάθους πλανίσματος 
 
 
 
 
 
 

Το βάθος πλανίσματος μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα που βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος 
του εργαλείου έτσι ώστε ο δείκτης να βρίσκεται στην επιθυμητή ρύθμιση του βάθους πλανίσματος. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τάση λειτουργίας / 
Συχνότητα λειτουργίας        

230V /50 Hz                            

Ισχύς 600w   

Ταχύτητα εν κενω    
 

16000 

Πλάτος / Βάθος 
πλανίσματος 

82mm / 2mm 
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Βασική λειτουργία του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
 
1. Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης(σκανδάλη) 
2. Κουμπί ασφάλισης διακόπτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσοχή! Ελέγξτε την λειτουργική κατάσταση του διακόπτη προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι ο 
διακόπτης επανέρχεται στην θέση OFF όταν απελευθερώνεται. 
Ο διακόπτης μπορεί να ασφαλιστεί στην θέση ΟΝ έτσι ώστε να διευκολυνθείτε όποτε απαιτείται συνεχόμενη 
λειτουργία. Δώστε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ασφάλισης του διακόπτη, κρατήστε σταθερά το 
εργαλείο. Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο πιέστε την σκανδάλη και, αντιστοίχως, απελευθερώστε την σκανδάλη 
για να το απενεργοποιήσετε. Για συνεχόμενη λειτουργία, πιέστε την σκανδάλη και έπειτα το κουμπί ασφάλισης του 
διακόπτη. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο όταν βρίσκεται στην κατάσταση συνεχόμενης λειτουργίας πιέστε την 
σκανδάλη σε όλη την διαδρομή της και έπειτα απελευθερώστε την. 

 
1. Λεπίδες 
2.  Βάση 
3. Στήριγμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετά το πέρας των εργασιών, σηκώστε το οπίσθιο μέρος του εργαλείου για να εξέλθει αυτομάτως το στήριγμα 
που βρίσκεται στην βάση. Το στήριγμα προστατεύει τις λεπίδες από τα χτυπήματα και την θραύση. 
 
Συναρμολόγηση 
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο προτού ξεκινήσετε την 
εργασία. 
Αφαίρεση ή αντικατάσταση των λεπίδων 
Προσοχή! Σφίξτε καλά τις βίδες συγκράτησης των λεπίδων όταν τις τοποθετείτε στο εργαλείο. Μια βίδα που δεν 
είναι καλά τοποθετημένη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.  
Χρησιμοποιήστε γάντια ή κάποιο πανί για να προστατεύτε τα χέρια σας όταν αντικαθιστάτε τις λεπίδες του 
εργαλείου.  
Χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί το οποίο παρέχεται με το εργαλείο για να αντικαταστήσετε τις λεπίδες. Μην 
σφίγγετε περισσότερο από όσο πρέπει τις βίδες συγκράτησης των λεπίδων, η παραπάνω ενέργεια μπορεί να 
οδηγήσει σε τραυματισμούς. 
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1. Κλειδί σύσφιξης λεπίδων 
2. Βίδα συγκράτησης λεπίδων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη λεπίδα και καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια του κυλίνδρου (τύμπανο) και του 

καλύμματός του. Για να αντικαταστήσετε τις λεπίδες, ξεβιδώστε τις τρείς βίδες συγκράτησης των λεπίδων 
χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί. Το κάλυμμα αφαιρείται μαζί με τις λεπίδες.  

 
1. Βίδες 
2. Ρυθμιστική λάμα  
3. Εξοχές τοποθέτησης  
4. Λάμα-βάση συστήματος λεπίδων 
5. Επιφάνεια τοποθέτησης ρυθμιστικής λάμας 
6. Βασική λάμα 
7. Εσωτερική πλευρά της βάσης συστήματος λεπίδων 
8. Μεγάλη επιφάνεια βάσης συστήματος λεπίδων 
9. Οπίσθια πλευρά βάσης συστήματος λεπίδων 
10. Μικρή λεπίδα  
 
 

2. Για να τοποθετήσετε τις λεπίδες: Τοποθετήστε την ρυθμιστική λάμα στην βασική λάμα σφίγγοντας ελαφρώς τις 
δυο βίδες και την μικρή λεπίδα στην βάση έτσι ώστε η αιχμηρή πλευρά της λεπίδας να εφαρμόζει καλά στην 
εσωτερική πλευρά της βάσης. 
 
3. Τοποθετήστε το σύνολο ρυθμιστική λάμα - βασική λάμα στην βάση έτσι ώστε οι εξοχές τοποθέτησης να εισέλθουν 
στις ανάλογες εσοχές της της μικρής λεπίδας. Έπειτα πιέστε την επιφάνεια τοποθέτησης της ρυθμιστικής λάμας έτσι 
ώστε να εφαρμόσει με την οπίσθια πλευρά της βάσης και σφίξτε τις βίδες. 
 
4. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα όπως και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα έχουν εφαρμόσει πλήρως και είναι σωστά 
τοποθετημένα έτσι ώστε να εκτελείτε ομοιόμορφη κοπή. 
 
5. Τοποθετήστε την επιφάνεια τοποθέτησης της ρυθμιστικής λάμας στις αντίστοιχες εσοχές του τυμπάνου      

 
1. Μικρή λάμα 
2. Εσοχή 
3. Βασική λάμα 
4. Εξαγωνικές βίδες 
5. Κάλυμμα τυμπάνου 
6. Τύμπανο  
7. Ρυθμιστική λάμα 
 
 

 
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του τυμπάνου στη ρυθμιστική λάμα και την βασική λάμα και βιδώστε τις τρείς 
εξαγωνικές βίδες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κενό μεταξύ του τυμπάνου και της βασικής λάμας. Τοποθετήστε την 
λεπίδα μέσω των ειδικών εξοχών τοποθέτησης της βασικής λάμας. 
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7. Το μήκος της λεπίδας θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε τα άκρα της λεπίδας και του καλύμματος απ’ την μία 
πλευρά και του αγκίστρου από την άλλη πλευρά ισαπέχουν. 
 
8. Σφίξτε τις τρείς εξαγωνικής κεφαλής βίδες με το ειδικό κλειδί που παρέχεται με το εργαλείο και περιστρέψτε με το 
χέρι το τύμπανο για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται ελεύθερα. 
 
9. Ελέγξτε άλλη μια φορά τις βίδες για να βεβαιωθείτε ότι έχουν σφιχτεί καλά. 
 
10. Επαναλάβετε τα βήματα 1-9 για την επόμενη λεπίδα. 
 
Τοποθέτηση συμβατικής (απλής) λεπίδας (προαιρετικό εξάρτημα) 
Καθαρίστε με μεγάλη προσοχή τις επιφάνειες του τυμπάνου και των λεπίδων από ροκανίδια και άλλα υπολείμματα.  
Χρησιμοποιήστε λεπίδες του ίδιου τύπου που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
παρουσιαστούν κραδασμοί και μείωση της απόδοσης, κάτι μπορεί να δημιουργήσει βλάβες στο εργαλείο. 

 
1. Βίδα 
2. Τύμπανο 
3. Λεπίδα πλανίσματος 
4. Κάλυμμα τυμπάνου 
5. Ρυθμιστική λάμα 
 
 
 
 
 
 
 

Τοποθετήστε την λεπίδα στην βάση έτσι ώστε η άκρη της λεπίδας να εφαρμόζει με την εσωτερική επιφάνεια της 
βάσης. Τοποθετήστε την ρυθμιστική λάμα στην λεπίδα, πιέστε ώστε να εφαρμόσει η επιφάνεια της ρυθμιστικής 
λάμας με την οπίσθια επιφάνεια της βάσης και βιδώστε τις δύο βίδες στην ρυθμιστική λάμα. Τοποθετήστε την 
επιφάνεια της ρυθμιστικής λάμας στην εσοχή του τυμπάνου, έπειτα τοποθετήστε το κάλυμμα.  
Σφίξτε με εναλλαγή όλες τις βίδες ισοδύναμα με το ειδικό κλειδί. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για την 
τοποθέτηση της επόμενης λεπίδας. 

 
1. Εσωτερικό άκρο της βάσης 
2. Άκρο της λεπίδας 
3. Λεπίδα πλανίσματος 
4. Ρυθμιστική λάμα 
5. Βίδες 
6. Εξοχή ρυθμιστικής λάμας 
7. Οπίσθια πλευρά βάσης 
8. Λάμα βάσης 
9. Βάση συστήματος λεπίδων 

 
 

Για να κάνετε σωστή ρύθμιση της λεπίδας πλανίσματος 
Η λεπίδα θα πρέπει να ρυθμιστεί και να τοποθετηθεί με τον σωστό τρόπο έτσι ώστε να αποφύγετε την 
ανομοιομορφία και τραχύτητα στο τελικό αποτέλεσμα της κατεργασίας. Η λεπίδα θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι 
ώστε το αιχμηρό άκρο της να είναι παράλληλο με την επιφάνεια της βάσης. 
Παρακάτω βρίσκονται μερικά παραδείγματα σωστών και λανθασμένων ρυθμίσεων: 
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(A) Εμπρόσθιο τμήμα βάσης (κινούμενο) 
(Β) Οπίσθιο τμήμα βάσης (σταθερό) 
 
 
 

Βασική λειτουργία 

 

Κρατήστε το εργαλείο σταθερά με το ένα χέρι 
στον επιλογέα και το άλλο στην χειρολαβή με τον διακόπτη.  
 
Λειτουργία πλανίσματος 
 

1. Αρχή 
2. Τέλος  
 
 
 
 
 
 
 

Αρχικά, τοποθετήστε το εργαλείο με το μπροστινό μέρος της βάσης να εφάπτεται στην επιφάνεια του υλικού αλλά 
χωρίς να έρχονται σε επαφή με το υλικό οι λεπίδες. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και περιμένετε μέχρι να φτάσει το 
τύμπανο με τις λεπίδες στο μέγιστο του αριθμού περιστροφών. Έπειτα, κατευθύνετε το εργαλείο σταθερά προς τα 
εμπρός. Ασκήστε πίεση στο εμπρόσθιο μέρος του εργαλείου στην αρχή του πλανίσματος και στο οπίσθιο μέρος στο 
τέλος του. Σε περίπτωση που μπορείτε να δώσετε μια μικρή κατιούσα κλίση στο υλικό κατεργασίας θα ήταν 
αποτελεσματικό και θα διευκολύνετε την εργασία. Η ταχύτητα και το βάθος πλανίσματος έχουν άμεση σχέση με την 
μορφή της επιφάνειας του τελικού αποτελέσματος. Η ταχύτητα θα πρέπει να είναι τόση ώστε να μην θρυμματίζεται 
σχίζεται το υλικό. Το βάθος πλανίσματος όσο αυξάνεται, αυξάνεται παράλληλα και ο βαθμός της τραχύτητας στο 
τελικό αποτέλεσμα ενώ αντιθέτως όσο μειώνεται η ταχύτητα και το βάθος του πλανίσματος μειώνεται ο βαθμός 
τραχύτητας και έχουμε συνεπώς ένα πιο λείο αποτέλεσμα. 
 
 
 
 
 
 

Σωστή ρύθμιση 
 

Δημιουργία 
‘’σκαλοπατιού’’ 
 

Ανομοιόμορφο 
τριμμάρισμα 
στην αρχή 
 

Ανομοιόμορφο 
τριμμάρισμα 
στο τέλος 
 

Οι αιχμές των λεπίδων είναι 
παράλληλες με το οπίσθιο τμήμα 
της βάσης. 
 

Αιτία: Η μία λεπίδα ή και οι δυο 
δεν είναι παράλληλες με το 
οπίσθιο τμήμα της βάσης.  
 

Αιτία: Η μία ή και οι δύο αιχμές 
της λεπίδας δεν εξέχει αρκετά σε 
σχέση με την βάση. 
 

Αιτία: Η μία ή και οι δύο αιχμές 
της λεπίδας εξέχει περισσότερο 
απ’ όσο χρειάζεται σε σχέση με 
την βάση. 
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Δημιουργία εσοχών (Πατούρας) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Για να κάνετε τμηματικό πλανάρισμα 
χρησιμοποιήστε τον οδηγό ευθείας. 

Σχεδιάστε μια γραμμή πάνω στο υλικό κατεργασίας. Τοποθετήστε 
την άκρη του οδηγού στο ειδικό άνοιγμα που βρίσκεται στο 
εμπρόσθιο μέρος του εργαλείου. Κατευθύνετε την λεπίδα 
ακολουθώντας την γραμμή που σχεδιάσατε. 

1.Αιχμή λεπίδας 
2.Ευθεία κοπής 
 

1.Βίδα 
2.Οδηγός ευθείας 
 

Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να εφάπτεται με την 
πλευρική επιφάνεια του υλικού κατεργασίας και 
σταθεροποιήστε τον σφίγγοντας την βίδα. 

Κατά την διάρκεια του πλανίσματος χρησιμοποιήστε το εργαλείο 
διατηρώντας σε επαφή τον οδηγό με την πλευρική επιφάνεια του 
υλικού. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί 
ανομοιόμορφο πλανάρισμα. 

Το μέγιστο βάθος δημιουργίας εσοχής 
είναι 9mm. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορείτε να τοποθετήσετε 
ένα επιπρόσθετο τμήμα ξύλου για να προεκτείνετε το 
μήκος του οδηγού. Ο οδηγός διαθέτει τρύπες για την 
τοποθέτηση προέκτασης(προαιρετικό αξεσουάρ). 

Πλάνισμα με φάλτσο 
 

Για να κάνετε πλάνισμα σύμφωνα με 
την εικόνα, ακολουθήστε την ευθεία 
της γωνίας της επιφάνειας του 
υλικού. 
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Ακόνισμα συμβατικών λεπίδων 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Θήκη 
ακονίσματος 

 

Διατηρήστε τις λεπίδες αιχμηρές για να έχετε την 
καλύτερη δυνατόν επίδοση. Χρησιμοποιήστε την 
θήκη ακονίσματος (προαιρετικό αξεσουάρ) για να 
διατηρήσετε τις λεπίδες σε καλή κατάσταση. 
 

1.Παξιμάδι πεταλούδα 
2.Λεπίδα(Α) 
3.Λεπίδα(Β) 
4.Πλευρά(D) 
5.Πλευρά(C) 
 

Αρχικά, ξεσφίξτε τις δύο πεταλούδες της θήκης και τοποθετήστε τις 
λεπίδες (Α)και(Β) έτσι ώστε να εφάπτονται στις επιφάνειες (C)και(D), 
ξανασφίξτε τις βίδες. Τοποθετήστε την πέτρα ακονίσματος σε ένα 
δοχείο με νερό για 3-3 λεπτά προτού ξεκινήσετε το ακόνισμα. Κρατήστε 
το αξεσουάρ ακονίσματος έτσι ώστε να ακονίζονται ταυτοχρόνως και με 
την ίδια γωνία οι λεπίδες. 
 

1.Γραμμή 
ένδειξης ορίου 
φθοράς 

1.Κάλυμα η. πλακέτας 
2.Κατσαβίδι 

1.Καπάκι ψηκτρών 
2.Κατσαβίδι 

Ελέγξτε τακτικά και αντικαταστήστε τις ψήκτρες εφόσον χρειάζεται. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες όταν έχουν 
ξεπεράσει τα όρια φθοράς. Διατηρήστε καθαρές τις ψήκτρες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τον απαραίτητο χώρο για να 
κινούνται ελεύθερα. Οι ψήκτρες θα πρέπει να αντικαθίστανται σαν ζεύγος. Χρησιμοποιήστε ψήκτρες με τα ίδια 
χαρακτηριστικά με αυτές που αφαιρέσατε από το εργαλείο. 

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τα καπάκια των ψηκτρών. Αντικαταστήστε τις παλιές ψήκτρες με 
τις καινούργιες και επανατοποθετήστε τα καπάκια. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται στα εξουσιοδοτημένα 
τμήματα Service του κατασκευαστή. 

Αντικατάσταση ψηκτρών 
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Technical Data 
Rated Voltage:  
        

230V                                    

Rated input power: 600w     
No load speed:      
 

16000rpm 

PLANING 
WIDTH&DEPTH 

82*2MM 
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