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Service
Conmetall Meister GmbH

Kundenservice

Oberkamper Str. 39 · Warenannahme Tor 3
42349 Wuppertal

Tel.: 0202 / 24 75 04 30
0202 / 24 75 04 31
0202 / 24 75 04 32

Fax: 0202 / 6 98 05 88

E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von unserer Internet seite
www.conmetallmeister.de heruntergeladen werden.
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Betriebsanleitung & Sicher   heits  hinweise
WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanlei tung
bitte vor der ersten Inbe  trieb nahme sorg fältig lesen und zusammen mit
der Maschine aufbe wahren! Bei Weitergabe des Gerätes an andere Nut -
zer muss diese Betriebs anleitung ebenfalls weitergege ben werden.
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1 – Lieferumfang

• Winkelschleifer mit Zusatzhandgriff
und Scheibenabdeckung für Trenn -
scheiben

• 1 Flansch-Schlüssel
• Bedienungsanleitung
• Garantieurkunde

2 – Technische Informationen

Technische Daten

Stromversorgung 230 V~/50 Hz
Nennaufnahme 500 W
Leerlaufdrehzahl n = 11500 min-1

Schutzklasse II
Scheibengröße Ø max. 115 mm
Anschlussgewinde M 14
Anschlusskabel 200 cm
Gewicht 1,6 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Conmetall Meister GmbH,
Wuppertal/Germany

Lärmemission/Vibration 

Lärmemission

LpA: 84,43 dB(A),
LWA: 95,43 dB(A).

Messunsicherheit:
KpA: 3,0 dB(A).
KWA: 3,0 dB(A).

Hand-/Arm schwingungen, Ober -
flächenschleifen

Ah,AG: 9,721 m/s2;
Messunsicherheit K: 1,5 m/s2

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend
EN 60745-1, EN 60745-2-3
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Informationen zur Vibrationsvermin -
derung

Warnung: Der tatsächliche vorhan-
dene Vibrationsemissionswert

während der Benutzung der Maschine
kann von dem in der Betriebsanleitung
bzw. vom Hersteller angegebenen
abweichen. Dies kann von folgenden
Einflussfaktoren verursacht werden, 
die vor jedem bzw. während des
Gebrauches beachtet werden sollen:

• Wird das Gerät richtig verwendet
• Ist die Art des zu bearbeitenden

Materials korrekt.
• Ist der Gebrauchszustand des Gerä-

tes in Ordnung
• Sind die Haltegriffe, ggf. optionale

Vibrationsgriffe, montiert und sind
diese fest am Maschinenkörper.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder
eine Hautverfärbung während der Be-
nutzung der Maschine an Ihren Händen
feststellen unterbrechen Sie sofort die
Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeits-
pausen ein. Bei nicht beachten von aus-
reichenden Arbeitspausen, kann es zu
einem Hand-/Arm-Vibrationssyndrom
kommen.

Es sollte eine Abschätzung des Belas-
tungsgrades in Abhängigkeit der Arbeit
bzw. Verwendung der Maschine erfolgen
und entsprechende Arbeitspausen ein-
gelegt werden. Auf diese Weise kann
der Belastungsgrad während der ge -
samten Arbeitszeit wesentlich gemindert
werden. Minimieren Sie Ihr Risiko, dem
Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.
Pflegen Sie diese Maschine entspre -
chend der Anweisungen in der
Betriebsanleitung.

Falls die Maschine öfter eingesetzt
bzw. verwendet wird sollten Sie sich
mit Ihrem Fachhändler in Verbindung

setzten und ggf. Antivibrationszubehör
(Griffe) besorgen.

Vermeiden Sie den Einsatz von der Ma -
schine bei Temperaturen von t = 10 °C
oder weniger. Machen Sie einen Ar -
beitsplan wodurch die Vibrationsbelas-
tung begrenzt werden kann.

Informationen zur Lärmverminderung

Eine gewisse Lärmbelastung durch die-
ses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen
Sie lärmintensive Arbeiten auf zuge-
lassene und dafür bestimmte Zeiten. 

Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und
beschränken sie die Arbeitsdauer auf
das Notwendigste. Zu ihrem persön-
lichen Schutz und Schutz in der Nähe
befindlicher Personen ist ein geeigneter
Gehörschutz zu tragen.

3 – Bauteile

1 Netzanschlussleitung
2 Paddle-Schalter
3 Scheibenabdeckung 

für Trennscheiben
4 Spindel mit Anschluss-Gewinde
5 Spindelarretierknopf
6 Zusatz-Handgriff
7 Flansch-Schlüssel
8 Spannmutter
9 Spannscheibe

10 Ringwulst (Abb. 2)
11 Schraube (Abb. 3)

4 – Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Winkelschleifer ist ein elektrisch an -
getriebenes handgehaltenes Gerät mit
einer schnell rotierenden runden Schleif - 7
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scheibe, die über ein Winkelgetriebe an -
getrieben wird.

Eingesetzt als Schleifer mit entspre -
chen  der Schleifscheibe und Schutz -
haube kann Gussgrat entfernt werden
und verschiedene Stahlqualitäten,
Bronze- und Aluminiummaterialien
endbearbeitet werden.

Eingesetzt als Trennschleifer mit ent -
sprechender Trennscheibe und Schutz -
haube können Schnitten in Stahl, Beton
und Stein durchgeführt werden.

Der Benutzer des Gerätes hat für eine
ausreichende Schutzausrüstung wäh -
rend des Gebrauches entsprechend der
Bedienungsanleitung und den an der
Maschine angebrachten Warnpikto -
gramme zu sorgen. Vor jedem Gebrauch
bzw. während des Gebrauches des
Gerätes ist dieses und die Scheibe auf
eventuelle elektrische oder mechanische
Beschädigungen zu prüfen.

Falls ein Schaden an dem Gerät fest ge -
stellt wird ist die Arbeit einzustellen und
eine Fachwerkstatt ist zu kontak tieren.

Das Gerät ist nur für den handgeführten,
nicht stationären Gebrauch im häus li -
chen Bereich bestimmt. Das Gerät ist
nicht für die Ausführung von Nass -
schnitten bestimmt.

ACHTUNG! Durch bestimmungs -
wi drige Verwendung, Ver änder -

un gen am Gerät und den Gebrauch
von Teilen, die nicht vom Hersteller
geprüft und frei ge ge ben sind, kön nen
unvorhersehbare Schä den entstehen. 

Nicht bestimmungsgemäße
Verwendung

Alle Anwendungen mit dem Gerät die
nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße 

Verwendung“ genannt sind, gelten als eine
nicht bestimmungsgemäße Ver wendung.

Das Gerät darf nicht zu folgenden
Zwecken eingesetzt werden:

• Bearbeiten von anderen Materialien,
die nicht in der bestimmungsgemäßen
Verwendung aufgeführt sind,

• Einsatz mit einem Sägeblatt,
• Einsatz als stationäres Gerät,
• Antrieb für andere Geräte

Es besteht Verletzungsgefahr.

Für alle daraus entstandenen Sach -
schäden sowie Personenschäden, die auf
Grund einer Fehlanwendung ent standen
sind, haftet der Benutzer Ge rätes.

Bei Verwendung anderer bzw. nicht Ori -
ginal Bauteile an der Maschine erlischt
herstellerseitig die Garantieleistung.

Restrisiken

Auch bei sachgemäßer Verwendung des
Gerätes bleibt immer ein gewisses Rest -
risiko, das nicht ausgeschlossen werden
kann. Aus der Art und Konstruktion des
Gerätes können die folgenden poten -
tiellen Gefährdungen abgeleitet werden:

• Kontakt mit dem ungeschützten
Bereich der Schleifscheibe

• Hineingreifen in die noch drehenden
Schleifscheiben

• Wegschleudern von Teilen der
Schleifscheiben und anderer Teile

• Schädigung des Gehöres, wenn kein
vorgeschriebener Gehörschutz getra -
gen wird

• Einatmen von Staub
• elektrischer Schlag bei Berühren von

nicht isolierten elektrischen Bauteilen.

Werden die in Ihrer Gebrauchsan wei -
sung enthaltenen Anweisungen nicht8
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beachtet, können aufgrund unsachge -
mäßer Benutzung andere Restrisiken
auftreten.

5 – Allgemeine Sicherheits -
hin weise für den Um gang
mit Elektrowerk zeugen

I. Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Lesen Sie alle Si -
cherheitshinweise und Anwei -

sun gen. Versäumnisse bei der Einhal -
tung der Sicherheitshinweise und An -
weisungen können elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshin wei se
und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen ver wen -
 dete Begriff „Elektrowerkzeug“ be zieht
sich auf netzbetriebene Elektro werkzeu ge
(mit Netzkabel) und auf akku betrie be ne
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1 Arbeits platz si cherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sau ber und gut beleuchtet. Un ord -
nung und unbeleuchtete Arbeits  be -
reiche können zu Unfällen führen.

b Arbeiten Sie mit dem Elektro -
werkzeug nicht in explosions ge -
fährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Elektro werk zeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dämpfe entzünden können.

c Halten Sie Kinder und andere Per -
sonen während der Benut zung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablen -
kung können Sie die Kon trolle über
das Gerät verlieren.

2 Elektri sche Sicherheit

a Der Anschlussstecker des Elek tro -
werkzeuges muss in die Steck dose
passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verändert werden. Verwen den
Sie keine Adapterste cker gemein -
sam mit schutzge erd  e ten Elektro -
werk zeug. Unver änderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das
Risiko eines elektri schen Schlages.

b Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen, wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht ein
erhöhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c Halten Sie das Gerät von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrogerät er höht das
Risiko eines elektri schen Schlages.

d Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht, um das Elektrowerkzeug zu
tragen, aufzuhängen oder um den
Netzstecker aus der Steck dose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von
Hitze, Öl, schar fen Kanten oder sich
bewegen den Geräteteilen. Beschä -
digte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Risiko eines elektrischen Schla ges.

e Wenn Sie mit einem Elektrowerk -
zeug im Freien arbeiten, verwen den
Sie nur Verlängerungskabel, die
auch für den Außenbereich zuge -
lassen sind. Die Anwendung eines für
den Außenbereich geeig neten Verlän -
gerungskabels ver rin gert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

f Wenn der Betrieb des Elektro -
werkzeugs in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutz schal ter.
Der Einsatz eines Fehler strom schutz - 9
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schalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schla ges.

3 Sicher heit von Personen

a Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit ei nem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektro werk zeug, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medika men -
ten stehen. Ein Moment der Unacht -
samkeit beim Gebrauch des Elektro -
werkzeugs kann zu ernsthaften Ver -
letzungen führen.

b Tragen Sie persönliche Schutz aus -
rüstung und immer eine Schutz bril -
le. Das Tragen persön li cher Schut z -
aus rüstung, wie Staub maske, rutsch -
feste Sicherheits schu he, Schutzhelm
oder Gehör schutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, ver -
ringert das Risiko von Verletzungen.

c Vermeiden Sie eine unbeabsich tigte
lnbetriebnahme. Vergewis sern Sie
sich, dass das Elektro werkzeug
ausgeschaltet ist, be vor Sie es an
die Stromversor gung und/oder den
Akku an schlie ßen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Geräts den Finger am Schalter
haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlie ßen,
kann dies zu Unfällen führen.

d Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel, bevor Sie
das Elektrowerkzeug ein schalten.
Ein Werkzeug oder Schlüs sel, der sich
in einem dre henden Geräteteil befin -
det, kann zu Verletzungen führen.

e Vermeiden Sie abnormale Kör per -
haltung. Sorgen Sie für einen siche -
ren Stand und halten Sie jederzeit

das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektro werkzeug in unerwar -
te ten Situ ationen besser kontrollieren.

f Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra -
gen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewe -
gen den Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können von
sich be wegenden Teilen erfasst werden.

g Wenn Staubabsaug- und -auf fang -
einrichtungen montiert wer den kön -
nen, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und rich -
tig verwendet wer den. Verwendung
einer Staubab saugung kann Gefähr -
dun gen durch Staub verringern.

4 Ver wen dung und Behandlung des
Elektro werkzeuges

a Überlasten Sie das Gerät nicht.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit das
dafür bestimmte Elektrowerk zeug.
Mit dem passenden Elektro werkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leis tungs bereich.

b Benutzen Sie kein Elektrowerk zeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.

c Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen Sie
den Akku, bevor Sie Geräte ein stel -
lungen vornehmen, Zube hörteile
wechseln oder das Gerät weglegen.
Diese Vorsichtsmaß nahme verhindert
den unbeabsich tig ten Start des Elek -
tro werkzeuges.

d Bewahren Sie unbenutzte Elek tro -
werkzeuge außerhalb der Reich -
weite von Kindern auf. Lassen Sie10
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Personen das Gerät nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gele -
sen haben. Elektrowerkzeuge sind
ge fährlich, wenn Sie von unerfah renen
Personen benutzt werden.

e Pflegen Sie das Gerät mit Sorg falt.
Kontrollieren Sie, ob beweg liche
Teile einwandfrei funktio nieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschä digt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeuges
beeinträchtigt ist. Lassen Sie
beschädigte Teile vor dem Einsatz
des Gerätes reparieren. Viele Unfälle
haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig ge -
pfleg te Schneidwerkzeuge mit schar -
fen Schneidkanten verklem men sich
weniger und sind leichter zu führen.

g Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisun gen.
Berücksichtigen Sie dabei die Ar -
beitsbedingungen und die auszu -
führende Tätigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefährlichen Situationen führen.

5 Service

a Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur
von qualifiziertem Fachperso nal und
nur mit Originalersatztei len reparie -
ren. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Elektrowerkzeuges
erhalten bleibt.

II. Sicherheitshinweise für alle
Anwendungen

Gemeinsame Warnhinweise zum Schleifen:

a Dieses Elektrowerkzeug ist zu ver -
wenden als Schleifer, Trennschleif -
maschine, Beachten Sie alle Warn -
hinweise, Anweisungen, Darstellun -
gen und Daten, die Sie mit dem Gerät
erhalten. Wenn Sie die folgen den
Anweisungen nicht beachten, kann es
zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzun gen kommen.

b Dieses Elektrowerkzeug ist nicht
geeignet zum Sandpapierschleifen,
Arbeiten mit Drahtbürsten, Polie -
ren. Verwendungen, für die das Elek -
trowerkzeug nicht vorgesehen ist,
kön nen Gefährdungen und Verlet -
zungen verursachen.

c Verwenden Sie kein Zubehör, das
vom Hersteller nicht speziell für
dieses Elektrowerkzeug vorgese -
hen und empfohlen wurde. Nur weil
Sie das Zubehör an Ihrem Elektro -
werkzeug befestigen können, garan -
tiert das keine sichere Verwendung.

d Die zulässige Drehzahl des Ein satz -
 werkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem Elek tro -
werkzeug angegebene Höchst dreh -
zahl. Zubehör, das sich schneller als
zulässig dreht, kann zerstört wer den.

e Außendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den
Maß angaben Ihres Elektrowerk -
zeugs entsprechen. Falsch bemes -
sene Einsatzwerkzeuge können nicht
ausreichend abgeschirmt oder kon -
trol liert werden.

f Schleifscheiben, Flansche, Schleif -
teller oder anderes Zubehör müs sen 11
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genau auf die Schleifspindel Ihres
Elektrowerkzeugs passen. Einsatz -
werkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektro werkzeugs
passen, drehen sich un gleichmäßig,
vibrieren sehr stark und können zum
Verlust der Kontrolle führen.

g Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie
vor jeder Verwendung Einsatz werk -
zeuge wie Schleifscheiben auf Ab -
splitterungen und Risse, Schleif teller
auf Risse, Verschleiß oder starke
Abnutzung, Drahtbürsten auf lose
oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatz -
werkzeug herunterfällt, überprüfen
Sie, ob es beschädigt ist, oder ver -
wenden Sie ein unbe schädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrol liert und
eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nähe befindliche Personen sich
außerhalb der Ebene des rotieren den
Einsatzwerkzeugs und lassen Sie das
Gerät eine Minute lang mit Höchst -
drehzahl laufen. Beschädigte Einsatz -
werk zeuge brechen meist in dieser
Testzeit.

h Tragen Sie persönliche Schutzaus -
rüs tung. Verwenden Sie je nach
Anwendung Vollgesichtsschutz,
Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehörschutz, Schutz -
handschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Material partikel
von Ihnen fernhält. Die Augen sollen
vor herumfliegenden Fremdkörpern
geschützt werden, die bei verschiede -
nen Anwendungen entstehen. Staub-
oder Atemschutz maske müssen den
bei der Anwen dung entstehenden
Staub filtern. Wenn Sie lange lautem
Lärm ausge setzt sind, können Sie einen
Hörver lust erleiden.

i Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits be -
reich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persönliche Schutzaus -
rüs tung tragen. Bruchstücke des Werk -
stücks oder gebrochener Einsatz werk -
zeuge können wegfliegen und Verlet -
zungen auch außerhalb des direkten
Arbeits bereichs verursachen.

j Halten Sie das Gerät nur an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie
Arbeiten ausführen, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
mit einer spannungsführenden Lei -
tung kann auch metallene Geräteteile
unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.

k Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen
fern. Wenn Sie die Kontrolle über das
Gerät verlieren, kann das Netzkabel
durchtrennt oder erfasst werden und
Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.

l Legen Sie das Elektrowerkzeug
niemals ab, bevor das Einsatz -
werkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablagefläche geraten, wodurch
Sie die Kontrolle über das Elektro -
werkzeug verlieren können.

m Lassen Sie das Elektrowerkzeug
nicht laufen, während Sie es tra -
gen. Ihre Kleidung kann durch zu -
fälligen Kontakt mit dem sich drehen -
den Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in
Ihren Körper bohren.

n Reinigen Sie regelmäßig die Lüf -
tungsschlitze Ihres Elektro werk -12
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zeugs. Das Motorgebläse zieht Staub
in das Gehäuse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann
elektrische Gefahren verursachen.

o Verwenden Sie das Elektrowerk -
zeug nicht in der Nähe brennbarer
Materialien. Funken können diese
Materialien entzünden.

p Verwenden Sie keine Einsatz werk -
zeuge, die flüssige Kühlmittel er for -
dern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu
einem elektrischen Schlag führen.

III. Weitere Sicherheitshinweise für
alle Anwendungen

Rückschlag und entsprechende
Warnhinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reaktion
infolge eines hakenden oder blockierten
drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbürste
usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen
dieDrehrichtung des Einsatzwerkzeugs
an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im
Werkstück hakt oder blockiert, kann
sich die Kante der Schleifscheibe, die in
das Werkstück eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rückschlag verursachen. Die
Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Bedienperson zu oder von ihr weg, je
nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei können
Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines
falschen oder fehlerhaften Gebrauchs
des Elektrowerkzeugs. Er kann durch 

geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert
werden.

a Halten Sie das Elektrowerkzeug
gut fest und bringen Sie Ihren Kör -
per und Ihre Arme in eine Position,
in der Sie die Rückschlagkräfte ab -
fangen können. Verwenden Sie im -
mer den Zusatzgriff, falls vorhan -
den, um die größtmögliche Kon -
trolle über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf
zu haben. Die Bedienperson kann
durch geeignete Vorsichtsmaßnah -
men die Rückschlag- und Reaktions -
kräfte beherrschen.

b Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe
sich drehender Einsatzwerkzeuge.
Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rückschlag über Ihre Hand bewegen.

c Meiden Sie mit Ihrem Körper den
Bereich, in den das Elektrowerk -
zeug bei einem Rückschlag bewegt
wird. Der Rückschlag treibt das
Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.

d Arbeiten Sie besonders vorsichtig
im Bereich von Ecken, scharfen
Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstück
zurückprallen und verklemmen. Das
rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es
abprallt, dazu, sich zu verklemmen.
Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Rückschlag.

e Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezähntes Sägeblatt. Solche Ein -
satzwerkzeuge verursachen häufig
einen Rückschlag oder den Verlust
der Kontrolle über das Elektrowerk -
zeug. 13
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Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen:

a Verwenden Sie ausschließlich die
für Ihr Elektrowerkzeug zugelasse -
nen Schleifkörper und die für diese
Schleifkörper vorgesehene Schutz -
haube. Schleifkörper, die nicht für
das Elektrowerkzeug vorgesehen
sind, können nicht ausreichend abge -
schirmt werden und sind unsicher.

b Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und
so eingestellt sein, dass ein
Höchst maß an Sicherheit erreicht
wird, d. h. der kleinstmögliche Teil
des Schleifkörpers zeigt offen zur
Bedienperson. Die Schutzhaube soll
die Bedienperson vor Bruchstücken
und zufälligemKontakt mit dem
Schleifkörper schützen.

c Schleifkörper dürfen nur für die
empfohlenen Einsatzmöglichkeiten
verwendet werden. Zum Beispiel:
Schleifen Sie nie mit der Seiten -
fläche einer Trennscheibe. Trenn -
scheiben sind zum Materialabtrag mit
der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkörper kann sie zerbrechen.

d Verwenden Sie immer unbeschä -
dig te Spannflansche in der richti -
gen Größe und Form für die von
Ihnen gewählte Schleifscheibe.
Geeignete Flansche stützen die
Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.
Flansche für Trennscheiben können
sich von den Flanschen für andere
Schleifscheiben unterscheiden.

e Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben
für größere Elektrowerkzeuge sind

nicht für die höheren Drehzahlen von
kleineren Elektrowerkzeugen aus -
gelegt und können brechen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise zum
Trennschleifen:

a Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen An -
pressdruck. Führen Sie keine über -
mäßig tiefen Schnitte aus. Eine
Überlastung der Trennscheibe erhöht
deren Beanspruchung und die Anfäl -
lig keit zum Verkanten oder Blockieren
und damit die Möglichkeit eines
Rück schlags oder Schleifkörper -
bruchs.

b Meiden Sie den Bereich vor und
hinter der rotierenden Trennscheibe.
Wenn Sie die Trennscheibe im Werk -
stück von sich wegbewegen, kann im
Falle eines Rückschlags das Elektro -
werkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert
werden.

c Falls die Trennscheibe verklemmt
oder Sie die Arbeit unterbrechen,
schalten Sie das Gerät aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe
zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch
laufende Trennscheibe aus dem
Schnitt zu ziehen, sonst kann ein
Rückschlag erfolgen. Ermitteln und
beheben Sie die Ursache für das
Verklemmen..

d Schalten Sie das Elektrowerkzeug
nicht wieder ein, solange es sich
im Werkstück befindet. Lassen Sie
die Trennscheibe erst ihre volle
Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen. Ande -
renfalls kann die Scheibe verhaken,
aus dem Werkstück springen oder
einen Rückschlag verursachen.14

5405080-Winkelschl_man  10.10.18  12:56  Seite 14



e Stützen Sie Platten oder große
Werkstücke ab, um das Risiko
eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke
können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werk-
stück muss auf beiden Seiten ab -
gestützt werden, und sowohl in der
Nähe des Trennschnitts als auch an
der Kante.

f Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten“ in bestehende
Wände oder andere nicht einseh -
bare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in
Gas- oder Wasserleitungen, elektri -
sche Leitungen oder andere Objekte
einen Rückschlag verursachen.

ACHTUNG! An der Oberseite
des Geräts befindet sich eine

Spin del arretierung. Drücken Sie die
Spin delarretierung nie ein, wenn die
Schei be dreht!

ACHTUNG! Benutzen Sie nur
verstärkte Schleifscheiben und

Schleiftöpfe.

Handhabung, Transport und Lagerung
von Schleifscheiben:

Schleifscheiben sind zerbrechlich, sowie
schlag- und stoßempfindlich. Deshalb
sind besondere Massnahmen erforderlich:

a Lassen Sie Scheiben nicht fallen und
vermeiden Sie plötzliche Schlagein -
wirkung.

b Verwenden Sie keine heruntergefalle -
nen oder beschädigten Scheiben.

c Vermeiden Sie Vibrationen oder Er schüt -
 terungen während der Anwen dung.

d Vermeiden Sie Beschädigungen an
der Aufnahmebohrung.

e Vermeiden Sie Belastungen der
Schleifoberfläche.

f Lagern Sie Schleifscheiben flach oder
senkrecht, trocken, frostfrei und bei
konstanter mittlerer Temperatur.

g Bewahren Sie die Schleifscheiben in
ihrer Originalverpackung oder in
speziellen Behältern und Regalen auf.

6 – Gerätespezifische
Sicherheitshinweise

• Für Elektrogeräte mit Anbringungsart X,
bei denen eine speziell vorgerichtete
Anschlussleitung zum Austausch der
Anschlussleitung erforderlich ist: Wenn
die Anschlussleitung des Elektro werk -
zeugs beschädigt ist, muss sie durch
eine speziell vorgerichtete Anschluss -
leitung ersetzt werden, die über die
Kundendienstorganisation erhältlich ist.

• Vor Zubehörwechsel und Wartungs  ar -
 beiten den Netzstecker ziehen und Still -
 stand von Motor und Spindel ab warten.

• Spindelarretierung nur bei Motor- und
Spindelstillstand drücken.

• Nur Trennscheiben bis zum maximal
zu lässigen Durchmesser einbauen.

• Bei der Montage von Zubehör, Dreh -
rich tung von Maschine und Zubehör
beachten.

• Die zulässige Drehzahl der Zubehör -
teile darf die Leerlaufdrehzahl der
Maschine nicht unterschreiten.

• Hand-, Augen-, Gehör- und evtl.
Gesichts schutz anlegen. 15
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• Maschine unmittelbar vor Werkstück -
kon takt einschalten.

• Nie die laufende Maschine aus der
Hand legen.

• Werkstücke mit Schraubzwingen usw.
sichern.

• Trennscheiben niemals zum Schrup pen
verwenden.

• Schleifscheiben müssen sorgsam
nach An weisungen des Herstellers
aufbewahrt und gehandhabt werden.

• Kontrollieren Sie die Scheibe vor ihrer
Ver wendung, keine abgebrochenen,
gesprun gen en oder anderweitig be -
schädigten Er zeugnisse verwenden.

• Vergewissern Sie sich, dass Schleif -
werk zeuge nach den Anweisungen
des Her stellers angebracht sind.

• Sorgen Sie dafür, dass Zwischenlagen
ver wendet werden, wenn sie mit dem
Schleif mittel zur Verfügung gestellt
und gefordert werden.

• Sorgen Sie dafür, dass das Schleif mit -
tel vor Gebrauch richtig angebracht
und be festigt wird und lassen Sie das
Werkzeug im Leer lauf 30 Sek. in einer
sicheren Lage laufen. Sofort anhalten,
wenn beträchtliche Schwin gungen auf -
treten oder wenn andere Mängel fest -
gestellt werden. Wenn dieser Zustand
eintritt, überprüfen Sie die Maschine,
um die Ursache zu ermitteln.

• Verwenden Sie keine getrennten
Reduzier buchsen oder Adapter, um
Schleifscheiben mit großem Loch
passend zu machen.

• Vergewissern Sie sich bei Schleif werk -
 zeu gen mit Gewindeeinsatz, dass das

Gewinde lang genug ist, um die Spin -
del länge aufzu nehmen.

• Sorgen Sie dafür, dass beim Ge brauch
ent stehende Funken keine Gefahr her -
vor rufen, z.B. Personen treffen oder
ent flammbare Substan zen entzünden.

• Sorgen Sie dafür, dass bei staubigen Ar -
bei   ten die Lüftungsöffnungen frei sind.
Falls es erforderlich werden sollte, den
Staub zu entfernen, tren nen Sie zuerst
das Elektro werkzeug vom Stromversor -
gungs netz (ver wen den Sie nichtmetalli -
sche Objekte) und vermei den Sie das
Beschädigen innerer Teile.

• Die Scheibe läuft nach, nachdem das
Werk zeug abgeschaltet wurde. Das 
Gerät erst nach vollständigem Still -
stand aus der Hand legen.

• Verwenden Sie immer Augen- und
Gehörschutz

• Persönliche Schutzausrüstung, wie
Staub maske, Handschuhe, Helm sowie
geeig nete Schutzkleidung z.B. Schürze
sollten eben falls getragen werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,
durch Personen (einschließlich Kin der) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähig keiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu wer den, es sei denn, sie
werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das
Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten
beauf sichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.16
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Sicherheitskennzeichnung 

Die Symbole auf dem Gehäuse haben
folgende Bedeutung: 

Nicht in den Hausmüll 
entsor gen!

Wichtig! Betriebsanleitung
beachten!

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Gehörschutz benutzen

Freiwilliges Gütesiegel 
„geprüfte Sicherheit“

Gehäuse ist doppelt 
schutziso liert

CE-Zeichen (Konformität mit 
eu ropäischen Sicherheits -
normen)

7 – Montage und
Einstellarbeiten

Scheibenabdeckung

Die Position der Scheibenabdeckung (3)
kann den jeweiligen Arbeitsbeitsbe ding -
un gen an ge passt werden. Dazu die
Schraube (11) mit einem Schrauben -
dreher lösen und die Abdeck ung auf die
neue Position dre hen. Schraube wieder
fest anziehen (Abb. 3).

Die im Lieferumfang zu diesem Artikel
befindliche geschlossene Scheibenab -
deckung ist ausschließlich für Trenn -
scheiben bestimmt.

ACHTUNG! Die geschlossene Seite
der Scheibenabdeckung muss zum

Schutz vor Funken und Abrieb stets zum
Bediener zeigen.

Schleif- bzw. Schrupparbeiten können
mit einer Schutzvorrichtung erleichtert
werden, die speziell für diese Arbeiten
konstruiert wurde. Die Schutzvorrich -
tung kann unter der Artikel-Nr. 2002381
bei der angegebenen Service-Anschrift
bestellt werden.

Montage und Demontage der
Scheibenabdeckung

Je nach Bedarf und Einsatzbereich die
Scheibenabdeckung ganz abnehmen.
Dazu wird die Schraube (11) soweit
gelockert, dass die Abdeckung durch
Drehen aus der Führungsnut des
Schleifkopfes entnommen werden
kann.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Montage von Werkzeugen

ACHTUNG! Vor allen Arbeiten am
Gerät Netzstecker ziehen!

Trennscheiben, Schleif- und Schrupp -
scheiben

Auf der Spindel (4) (Abb. 2) können alle
Arten von Schleif- und Trennscheiben
(gekröpft A/B, flach) befestigt werden.
Je nach Scheibenart und -dicke wird
dazu eine geeignete Anordnung von
Spannscheibe (9) und Spannmutter (8)
gewählt. 

Spindelarretierknopf (5) tief ein -
drücken und in dieser Position
halten. Ggf. die Spindel mit der

freien Hand leicht drehen bis er ein ras -
tet. Spannmutter mit dem beigefügten
Flansch schlüssel fest anziehen (Abb. 6).
Das Arbeiten mit Scheiben dicker als
6 mm wird nicht empfohlen. 17
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ACHTUNG! Scheiben vor dem
Wech sel abkühlen lassen, Ver -

brennungs gefahr! Stets mit montier -
ter Scheiben ab deckung arbeiten!

ACHTUNG! Beim Zubehör die
Her stel lerangaben beachten.

Die zu läs sige Drehzahl muss über
der Leer lauf dreh zahl des Gerätes
liegen.

Zusatz-Handgriff

Der Zusatz-Handgriff (6) kann je nach Ar -
beits weise an drei verschiedenen Stellen
am Schleif kopf montiert werden (Abb. 4).

8 – Betrieb

Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit
einem Paddle-Schalter (mit Totmann -
funktion) versehen, welches unbeab -
sichtigtes wiederanlaufen (z. B. bei
Stromausfall) verhindert (Abb. 1a).

• Einschalten: Einschaltsperre nach
vorne schieben und dann den Paddle-
Schalter zum Gerät drücken und
festhalten.

• Ausschalten: Paddle-Schalter los -
lassen.

Der Paddle-Schalter kann nicht für den
Dauerbetrieb arretiert werden.

Probelauf

ACHTUNG! Probelauf vor jeder
Inbetriebnahme und nach jedem

Werkzeugwechsel durchführen!

Überzeugen Sie sich stets, ob sich die
Werk zeuge in einem einwandfreien
Zustand be finden, richtig montiert und
frei drehbar sind. Der Probelauf sollte
ca. 30 Sekunden dauern.

9 – Arbeitsweise

• Sichere Auflageflächen für das zu be -
ar bei tende Werkstück schaffen

• Drehrichtung und Funktion beachten

• Größtmöglichen Abstand zwischen
Gerät und Bediener einhalten

• Stöße auf das Werkstück vermeiden.

ACHTUNG! Kein asbesthaltiges
Ma te rial bearbeiten!

Trennen

Nur geringen Druck und keine Seiten be -
las tung auf die Trennscheibe ausüben.
Vorschub an Material und Drehzahl
anpassen. Gerät muss im Gegenlauf
arbeiten (Abb. 7).

ACHTUNG! Keine Nassschnitte
ausführen!

Schruppen

Einen Arbeitswinkel von 30° bis 40° zum
Werkstück einhalten. Gerät mit mäßigem
Druck hin und her bewegen.

10 – Wartung und
Umweltschutz

ACHTUNG! Vor allen Wartungsar -
beiten Netzstecker ziehen!

Schleifstaub regelmäßig von Maschine
und Lüftungsschlitzen entfernen. Das
Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch
reinigen – keine Lösungsmittel verwen -
den! Anschließend gut abtrocknen.

ACHTUNG! Leitfähiger Metall -
staub kann die Gerätefunktion

beein träch tigen!18
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Bei häufigen Metallarbeiten die Lüftungs -
schlitze regelmäßig ausblasen und ggf.
einen Fehler strom-Schutzschalter (FI)
vorschalten.

ACHTUNG! Nicht mehr brauch bare
Elektro- und Akkugeräte gehören

nicht in den Hausmüll! Sie sind
entsprechend der Richt -
linie 2012/19/EU für
Elektro- und Elektronik-
Altgeräte getrennt zu
sammeln und einer um -
welt- und fach gerech ten
Wieder verwer tung zu zu -
führen.

Bitte führen Sie nicht mehr brauchba -
re Elektrogeräte einer örtlichen Sam -
mel stelle zu. Verpackungsmaterialien
nach Sorten getrennt sammeln und
gemäß den örtlichen Bestimmungen
entsorgen. Einzelheiten erfragen Sie
bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

11 – Service-Hinweise

• Bewahren Sie die Maschine, Betriebs an -
leitung und ggf. Zubehör in der Original -
verpackung auf. So haben Sie alle Infor -
ma  tionen und Teile stets griffbereit.

• Meister-Geräte sind weitgehend war -
 tung s     frei, zum Reinigen der Ge häuse
ge  nügt ein feuchtes Tuch. Zusät zliche
Hin  wei se ent nehmen Sie bitte der Be -
triebs  an leitung.

• Meister-Geräte unterliegen einer
stren  gen Qualitätskontrolle. Sollte
dennoch ein mal eine Funktions -

störung auftreten, so sen den Sie das
Gerät bitte an unsere Service-An schrift.
Die Reparatur erfolgt umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des Defekts
ver kürzt die Fehlersuche und Repa -
raturzeit. Während der Garantiezeit
legen Sie dem Gerät bitte Garantie-
Urkunde und Kauf beleg bei.

• Sofern es sich um keine Garantie -
reparatur handelt, werden wir Ihnen
die Reparatur kosten in Rechnung
stellen.

WICHTIG! Öffnen des Gerätes führt
zum Erlöschen des Garantiean -

spruchs!

WICHTIG! Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass wir nach dem

Produkthaftungsgesetz nicht für durch
unsere Geräte hervorgerufene Schäden
einzustehen haben, sofern diese durch
unsachgemäße Reparatur verursacht
oder bei einem Teileaustausch nicht
unsere Originalteile bzw. von uns freige -
gebene Teile verwendet wurden und die
Reparatur nicht vom Conmetall Meister
GmbH – Kundenservice oder einem
autorisierten Fachmann durch geführt
wurde! Entsprechendes gilt für die ver -
wen deten Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transport schä -
den das Gerät sicher verpacken oder
die Original verpackung verwenden.

• Auch nach Ablauf der Garantiezeit
sind wir für Sie da und werden even -
tuelle Repa ra turen an Meister-Geräten
kosten günstig ausführen.

19
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1 – Rozsah dodávky

• Úhlová bruska s přídavnou rukojetí a
krytem pro rozbrušovací kotouče

• 1 přírubový klíč
• Návod k obsluze
• Záruční list

2 – Technické informace

Technické údaje

Napájení 230 V~/50 Hz
Jmenovitý příkon 500 W
Otáčky naprázdno n = 11500 min-1

Třída ochrany II
Velikost kotouče Ø max. 115 mm
Přípojovací závit M 14
Připojovací kabel 200 cm
Hmotnost 1,6 kg

Technické změny vyhrazeny.

je registovaná ochranná značka
společnosti Conmetall Meister
GmbH, Wuppertal/Germany

Emise hluku/vibrace

Emise hluku

LpA: 84,43 dB(A)
LWA: 95,43 dB(A)

Nejistota měření:
KpA: 3,0 dB(A)
KWA: 3,0 dB(A)

Vibrace ruky/paže

Ah,AG: 9,721 m/s2;
Nejistota měření K: 1,5 m/s2

Informace o hluku/vibracích

Naměřené hodnoty stanovené podle
EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Informace o snížení vibrací

Varování: Skutečná hodnota emise
vibrace během použití nástroje se může
odlišovat od údajů uvedených v návodu
na obsluhu příp. od výrobce. To může být
způsobeno následujícími ovlivňujícími

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Za účelem snížení rizika zranění si důkladně přečtěte návod na
obsluhu před prvním uvedením do provozu. Návod na obsluhu uložte ke stroji!
Při předání přístroje jiným uživatelům se musí předat i tento návod na obsluhu.
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faktory, na které by se mělo dbát před
každým použitím příp. během použití:

• zda se nástroj používá správně,
• zda je druh zpracovávaného materiálu

správný,
• zda je v pořádku provozní stav

nástroje, 
• zda se namontovaly rukojeti, příp.

volitelné vibrační rukojeti a zda jsou
pevně osazeny na tělese nástroje. 

Pokud byste během použití stroje měli
nepříjemný pocit nebo by došlo ke
zbarvení pokožky na vašich rukách,
okamžitě práci přerušte. Dodržujte
dostatečné pracovní přestávky.
Nedodržují-li se dostatečné pracovní
přestávky, může dojít k vibračnímu
syndromu horních končetin. 

Měl by se provést odhad stupně zatížení v
závislosti na práci příp. použití stroje a
podle toho je nutné dodržovat odpovídající
pracovní přestávky. Tím lze podstatně snížit
stupeň zatížení během celé pracovní doby.
Minimalizujte riziko, kterému jste při
vibracích vystaveni. Nástroj ošetřujte
odpovídajícím způsobem podle pokynů
uvedených v návodu na obsluhu.

Používá-li se nátroj častěji, měli byste se
spojit se svým specializovaným
prodejcem a příp. si obstarat antivibrační
příslušenství (rukojeti).

Vyhýbejte se použití stroje při teplotách
t = 10 °C nebo méně. Připravte pracovní
plán, na jehož základě by se dalo snížit
zatížení vibracemi. 

Informace o snížení hluku

Určitému obtěžování hlukem se u tohoto
nástroje nelze vyhnout. Práce s vysokou
intenzitou hluku přeložte na povolené a
vyhrazené denní doby.

Dodržujte příp. doby odpočinku a trvání
práce omezte na nejnutnější. Pro vaši
osobní ochranu a ochranu osob, které se
nacházejí poblíž, je nutné nosit vhodnou
ochranu sluchu.

3 – Součásti

1 Síťový přívod
2 Páčkový spínač
3 Kryt pro rozbrušovací kotouče
4 Vřeteno s připojovacím závitem
5 Tlačítko pro aretaci vřetena
6 Přídavná rukojeť
7 Přírubový klíč
8 Upínací matice
9 Upínací kotouč

10 Prstencový nákružek (obr. 2)
11 Šroub (obr. 3)

4 – Použití k danému účelu

Použití podle určení

Úhlová bruska je ruční nářadí s
elektrickým pohonem a rychle rotujícím
kulatým brusným kotoučem, který je
poháněn úhlovým převodem.

Při použití ve funkci brusky s
odpovídajícím brusným kotoučem a
ochranným krytem lze s jeho pomocí
odstranit zatekliny a provést konečnou
úpravu oceli různé kvality, bronzových a
hliníkových materiálů.

Při použití ve funkci rozbrušovačky s
příslušným rozbrušovacím kotoučem a
ochranným krytem lze s jeho pomocí
provádět různé řezy do oceli, betonu a
kamene.

Uživatel nástroje je povinen zajistit
dostatečné ochranné vybavení během
používání v souladu s návodem k obsluze

21
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a výstražnými piktogramy umístěnými na
přístroji.  Před každým použitím, příp.
během použití nástroje se samotný nástroj
i kotouč musí zkontrolovat z hlediska
výskytu případných elektrických nebo
mechanických poškození.

Zjistíte-li na nástroji poškození, musíte
práci přerušit a obrátit se na
specializovanou dílnu. 

Přístroj je určen k manuálnímu a
mobilnímu použití v domácnosti. Přístroj
není určen k mokrému rozbrušování.

POZOR! Použitím k jinému než

určenému účelu, prováděním změn

na nářadí a používáním dílů, které

nebyly výrobcem testovány a schváleny

mohou vzniknout nepředvídané škody.

Používání v rozporu s určením

Jakákoliv použití přístroje, která nejsou
uvedena v kapitole „Použití v souladu s
určením", platí za použití v rozporu s
jeho určením.

Přístroj se nesmí používat k následujícím
účelům:

• zpracování jakýchkoliv materiálů, které
nejsou uvedeny v odstavci o použití v
souladu s určením,

• použití s jedním pilovým listem,
• použití jako stacionární nástroj,
• pohon pro jiné nářadí.

Existuje nebezpečí zranění.

Za všechny z toho vyplývající věcné
škody, jakož i zranění osob, které by
nastaly z důvodu nesprávného použití,
ručí uživatel přístroje.

V případě použití jiných příp. neoriginálních
součástí na přístroji zaniká nárok na
poskytnutí záruky ze strany výrobce.

Zbytková rizika

I navzdory správnému použití přístroje
přetrvává vždy určité zbytkové riziko,
které nelze vyloučit. Na základě druhu a
konstrukce přístroje lze odvodit
následující potenciální ohrožení:

• Kontakt s nechráněnou oblastí
brusného kotouče

• Sahat do oblasti ještě se otáčejících
brusných kotoučů

• Odmrštění dílů brusných kotoučů a
jiných dílů

• poškození sluchu, pokud se nenosí
předepsaná ochrana sluchu,

• vdechování prachu,
• elektrický zásah při kontaktu s

neizolovanými elektrickými
konstrukčními díly.

Pokud by se nedodržovaly pokyny
uvedené v návodu na použití, mohou se
z důvodu neodborného používání
vyskytnout jiná zbytková rizika.

5 – Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro zacházením
s elektrickým nářadím

I. Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny

bezpečnostní pokyny a

instrukce. Opomenutí při dodržování
bezpečnostních pokynů a instrukcí
může zapříčinit zásah elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká zranění.

Uschovejte veškeré podklady, v

nichž jsou uvedeny bezpečnostní

pokyny a instrukce, pro použití v

budoucnu.

Výraz „elektrický nástroj“, uvedený v
bezpečnostních pokynech, platí pro
elektrické nástroje, které jsou napájené22

5405080-Winkelschl_man  10.10.18  12:56  Seite 22



ze sítě (se síťovým kabelem), a
elektrické nástroje napájené z
akumulátorů (bez síťového kabelu).

1 Pracoviště

a Udržujte své pracoviště v čistotě a

uklizené. Nepořádek a neosvětlené
pracoviště může vést k úrazům.

b Nepracujte se zařízením ve výbušném

prostředí, ve kterém se nacházejí

hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.

Elektrické nářadí vytváří jiskry, které
mohou zapálit prach nebo páry.

c Během používání elektrického

nářadí zamezte přístupu dětí a

jiných osob. Při odvedení pozornosti
můžete ztratit kontrolu nad zařízením.

2 Elektrická bezpečnost

a Připojovací zástrčka přístroje musí

odpovídat zásuvce. Zástrčka se v

žádném případě nesmí upravovat.

Nepoužívejte společně s přístroji s

ochranou uzemněním žádné

adaptéry na zástrčky. Zástrčky, na
kterých nebyly provedeny žádné
změny a vhodné zásuvky snižují riziko
úrazu elektrickým proudem.

b Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s

uzemněnými povrchy, jako jakou

trubky, topná tělesa, sporáky nebo

chladničky. Když je Vaše tělo
uzemněné, hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.

c Nevystavujte přístroj dešti nebo

vlhku. Vniknutí vody do elektrického
spotřebiče zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.

d Nepoužívejte kabel k jiným účelům

než pro které byl určen, pro

přenášení přístroje, jeho zavěšování

nebo pro vytahování zástrčky ze

zásuvky. Udržujte kabel v bezpečné

vzdálenosti od působení tepla, oleje,

ostrých hran nebo pohybujících se

částí přístroje. Poškozené nebo
zamotané kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.

e Když pracujete s elektrickým nářadím

venku, používejte jen prodlužovací

kabely, které jsou schválené i pro

používání ve venkovním prostředí.

Používání kabelu vhodného pro
venkovní prostředí snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.

f) Pokud nelze zamezit provoz

elektrického přístroje ve vlhkém

prostředí, použijte ochranný

vypínač proti chybnému proudu.

Použitím ochranného vypínače proti
chybnému proudu se sníží riziko
zásahu elektrickým proudem.

3 Bezpečnost osob

a Buďte opatrní, dbejte na to, co

děláte a k práci s elektrickým

nářadím přistupujte rozumně.

Zařízení nepoužívejte, když jste

unavení a nebo jste pod vlivem

drog, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při používání přístroje
může vést k vážným poraněním.

b Noste osobní ochrannou výstroj a

vždy ochranné brýle. Nošení osobní
ochranné výstroje jako je protiprachová
maska, neklouzavá bezpečnostní obuv,
ochranná přílba nebo chrániče sluchu,
podle způsobu a použití elektrického
nářadí, snižuje riziko poranění.

c Zabraňte neúmyslnému uvedení

do provozu. Dříve než zastrčíte

zástrčku do zásuvky se ujistěte, že

je spínač v poloze „OFF“ (VYP).

Když máte při přenášení přístroje prst 23
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na spínači nebo když připojujete
zapnutý přístroj do sítě, může to
způsobit úrazy.

d Dříve než přístroj zapnete,

odstraňte nastavovací nástroje

nebo klíče na šrouby. Nástroj nebo
klíč, který se nachází v otáčející se
části přístroje, může způsobit zranění.

e Nepřeceňujte se. Dbejte na

bezpečné stání a udržujte neustále

rovnováhu. Tím můžete přístroj v
neočekávaných situacích lépe
kontrolovat.

f Noste vhodný oděv. Nenose volný

oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a

rukavice udržujte v bezpečné

vzdálenosti od pohybujících se částí.

Pohybující se části by mohly volný oděv,
šperky nebo dlouhé vlasy zachytit.

g Pokud je možné namontovat

zařízení na odsávání a zachycování

prachu, ubezpečte se, že jsou

připojená a že se správně používají.

Používání těchto zařízení snižuje
ohrožení prachem.

4 Pečlivé zacházení a používání

elektrického nářadí

a Přístroj nepřetěžujte. Používejte pro

práci elektrické nářadí, které je pro

ni určeno. Vhodným elektrickým
nářadím pracujete lépe a bezpečněji v
uvedeném rozsahu výkonu.

b Nepoužívejte žádné elektrické

nářadí, jehož spínač je poškozený.

Elektrické nářadí, které se již nedá
zapnout nebo vypnout, je nebezpečné
a musí se opravit.

c Před tím, než začněte provádět

nastavení na přístroji, vyměňovat

příslušenství nebo přístroj odložíte,

vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto
bezpečností opatření zabraňuje
neúmyslnému spuštění přístroje.

d Uchovávejte nepoužívané

elektrické nářadí mimo dosah

dětí. Nenechávejte s přístrojem

pracovat osoby, které s ním nejsou

obeznámeny nebo které nečetly

tento návod. Elektrické nářadí je
nebezpečné, když ho používají
nezkušené osoby.

e Přístroj pečlivě ošetřujte.

Kontrolujte, jestli pohybující se 

části zařízení fungují bezchybně a

neváznou, jestli části nejsou

zlomené nebo natolik poškozené,

že by byla ohrožena funkce

přístroje. Poškozené části dejte

před použitím přístroje opravit.

Mnoho úrazů je způsobeno nesprávně
udržovaným elektrickým nářadím.

f Udržujte řezací nástroje ostré a

čisté. Pečlivě ošetřované řezací
nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně zasekávají a dají se snáze vodit.

g Používejte elektrické nářadí,

příslušenství, násady atd. podle

tohoto návodu a tak, jak je to pro

tento speciální typ přístroje

předepsáno. Dbejte přitom na

pracovní podmínky a na prováděnou

činnost. Použití elektrických nástrojů
pro jiné než určené účely může přivodit
nebezpečné situace.

5 Servis

a Nářadí svěřte do opravy jen

kvalifikovanému odbornému

personálu a jen s originálními

náhradními díly. Tím je zaručeno, že
zůstane bezpečnost přístroje
zachována.

24
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II. Bezpečnostní pokyny pro veškerá
použití

Obecné výstražné pokyny k rozbrušování
a hrubování broušením:

a Tento elektrický nástroj se používá
jako bruska a dělicí stroj. Dodržujte
všechna výstražná upozornění,
pokyny, vyobrazení a údaje, které
dostanete spolu s nástrojem.
Nedodržení následujících pokynů
může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru anebo těžkému
poranění.

b Tento elektrický nástroj není vhodný
k broušení brusným papírem, práci
s drátěnými kartáči a leštění. Použití
k účelům, k nimž elektrický nástroj
není určen, může zapříčinit ohrožení a
poranění.

c Nepoužívejte příslušenství,
které není výrobcem určeno
či doporučeno speciálně pro
toto elektrické nářadí. Samotná
skutečnost, že jste schopni
příslušenství ke svému elektrickému
nářadí připevnit, nezaručuje bezpečné
použití.

d Přípustné otáčky vložného nástroje
musejí být nejméně tak vysoké, jako
jsou maximální otáčky uvedené na
elektrickém nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než je
povoleno, se může zničit.

e Vnější průměr a tloušťka vložného
nástroje musejí odpovídat
rozměrovým údajům vašeho
elektrického nástroje. Chybně
dimenzované vložné nástroje nelze
dostatečně odstínit či kontrolovat.

f Brusné kotouče, příruby, brusné
talíře či jiné příslušenství musejí

přesně padnout na brusné vřeteno
vašeho elektrického nářadí. Vložné
nástroje, které na brusné vřeteno
elektrického nářadí přesně nepadnou,
se nerovnoměrně otáčejí, velmi silně
vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.

g Nepoužívejte poškozené vložné
nástroje. Před každým použitím
zkontrolujte, zda vložné nástroje,
jako jsou brusné kotouče, nevykazují
oddrolení a trhliny, brusné talíře pak
trhliny nebo silné opotřebení a
drátěné kartáče uvolněné nebo
zlomené dráty. Upadne-li vám
elektrické nářadí nebo vložný nástroj
na zem, zkontrolujte, zda není
poškozený, nebo použijte
nepoškozený vložný nástroj. Po
kontrole a při prvním použití
vložného nástroje se zdržujte mimo
úroveň rotujícího vložného nástroje
a přístupu na tuto úroveň zamezte i
osobám, které se nacházejí ve vaší
blízkosti. Přístroj nechejte po dobu
jedné minuty běžet na nejvyšší
otáčky. Poškozené vložné nástroje se
v průběhu této doby většinou zlomí.

h Používejte osobní ochranné
pomůcky. V závislosti na druhu
využití používejte úplný obličejový
štít, ochranu očí nebo ochranné
brýle. Je-li to vhodné, používejte
respirátor, ochranu sluchu,
ochranné rukavice nebo speciální
zástěru chránící před malými
částečkami materiálu z broušení.
Oči byste si měli chránit před
odletujícími cizími tělísky, vznikajícími
při různých druzích použití. Respirátor
nebo ochranná maska musejí filtrovat
prach vznikající při používání. Jste-li
po delší dobu vystaveni velkému
hluku, může dojít ke ztrátě sluchu.

i Dávejte pozor, aby ostatní osoby
zachovávaly bezpečný odstup od 25
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vaší pracovní oblasti. Každý, kdo
vstupuje do pracovní oblasti, musí
používat osobní ochranné pomůcky.
Vymrštěním úlomků obrobku nebo
zlomených vložných nástrojů může
dojít k poranění i mimo přímou
pracovní oblast.

j Provádíte-li práce, při nichž mohou
vložné nástroje zasáhnout skrytá
elektrická vedení nebo vlastní
síťový kabel, držte přístroj pouze za
izolované plochy. Kontakt s vedením
pod napětím může přivést napětí i do
kovových částí přístroje a vést k úrazu
elektrickým proudem.

k Síťový kabel držte mimo dosah
rotujících vložných nástrojů. Ztratíte-
li kontrolu nad přístrojem, může být
síťový kabel přetnut nebo zachycen a
vaše ruce se mohou dostat do
rotujícího vložného nástroje.

l Elektrické nářadí nikdy
neodkládejte dříve, dokud se vložný
nástroj zcela nezastaví. Otáčející se
vložný nástroj se může dostat do
styku s odkládací plochou, v důsledku
čehož byste mohli ztratit kontrolu nad
elektrickým nářadím.

m Elektrické nářadí nenechávejte v
chodu, pokud ho přenášíte.
Náhodným stykem s rotujícím vložným
nástrojem může být zachycen váš
oděv a vložný nástroj tak může
způsobit tělesný úraz.

n Pravidelně čistěte ventilační otvory
svého elektrického nářadí. Ventilátor
motoru vtahuje do skříně prach a silný
nános kovového prachu může
zapříčinit nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

o Nepoužívejte elektrické nářadí v
blízkosti hořlavých materiálů.

Odlétávající jiskry by tyto materiály
mohly zapálit.

p Nepoužívejte vložné nástroje
vyžadující tekutá chladicí média.
Používání vody nebo jiného tekutého
chladicího média může vést k úrazu
elektrickým proudem.

III. Další bezpečnostní pokyny pro
veškerá použití

Zpětný ráz a odpovídající výstražná
upozornění

Zpětný ráz je náhlá reakce z důvodu
zaseknutí nebo zablokování rotujícího
vložného nástroje, jako je brusný kotouč,
brusný talíř, ocelový kartáč atd.
Zaseknutí nebo zablokování vede k
náhlému zastavení rotujícího vložného
nástroje. Tím dochází k nekontrolované
akceleraci elektrického nářadí proti
směru vložného nástroje na místě
zablokování.

Pokud se v obrobku zasekne nebo
zablokuje například brusný kotouč,
dochází k zachycení hrany brusného
kotouče zanořené do obrobku, což může
vést k vylomení brusného kotouče nebo
ke zpětnému rázu. Brusný kotouč se pak
pohybuje směrem k obsluhující osobě
nebo od ní, v závislosti na směru otáčení
kotouče na místě zablokování. Také
přitom se může brusný kotouč zlomit.

Zpětný ráz je důsledkem nesprávného
nebo chybného používání elektrického
nářadí. Zabránit tomu můžete přijetím
vhodných preventivních opatření dle
následujícího popisu.

a Elektrické nářadí držte pevně a
své tělo a horní končetiny nastavte
do polohy, v níž můžete zachytit sílu
zpětného rázu. Vždy používejte
doplňkovou rukojeť (je-li jí přístroj26
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vybaven). Zajistíte si tak nejvyšší
možnou kontrolu nad zpětným
rázem nebo reakčním momentem
při rozběhu. Obsluhující osoba
je schopna pomocí vhodných
preventivních opatření zpětný ráz a
reakční síly zvládnout.

b Rukama se nikdy nepřibližujte k
rotujícím vložným nástrojům. Vložný
nástroj by se mohl při zpětném rázu
dostat do styku s vaší rukou.

c Tělem se vyhněte prostoru, do nějž
by se mohlo elektrické nářadí při
zpětném rázu dostat. Zpětný ráz žene
elektrické nářadí opačným směrem vůči
pohybu brusného kotouče na místě
zablokování.

d Obzvláště opatrně pracujte v oblasti
rohů, ostrých hran apod. Zabraňte
tomu, aby se vložné nástroje odrazily
od obráběného předmětu a zasekly
se. Rotující vložný nástroj má u rohů,
ostrých hran nebo při odražení sklon ke
vzpříčení. Následkem vzpříčení je ztráta
kontroly nebo zpětný ráz.

e Nepoužívejte řetězový nebo ozubený
pilový list. Takové elektrické nářadí
často zapříčiňuje zpětný ráz nebo ztrátu
kontroly nad elektrickým nářadím.

Zvláštní bezpečnostní pokyny k
broušení a řezání brousicím
kotoučem:

a Používejte pouze brusné nástroje
schválené pro váš elektrický nástroj
a ochranný kryt určený pro tyto
brusné nástroje. Brusné nástroje,
které nejsou určené pro daný
elektrický nástroj, nelze dostatečně
chránit a jsou nebezpečné.

b Ochranný kryt musí být bezpečně
připevněný k elektrickému nástroji

tak, aby se dosáhla maximální míra
bezpečnosti, tzn. nejmenší možná
část brusného nástroje směřuje
otevřená k obsluhující osobě.
Ochranný kryt má obsluhující osobu 
chránit před úlomky a náhodným
kontaktem s brusným nástrojem.

c Brusné nástroje se smějí používat
pouze na doporučené možnosti
použití. Na příklad: Nikdy nebruste
boční plochou řezacího brusného
kotouče. Řezací brusné kotouče jsou
určené na úběr materiálu hranou
kotouče. Boční působení síly na tyto
brusné nástroje je může zlomit.

d Vždy používejte nepoškozené upínací
příruby správné velikosti a tvaru pro
vámi zvolený brousicí kotouč. Vhodné
příruby chrání brousicí kotouč a snižují
tak riziko zlomení brousicího kotouče.
Příruba pro řezací brusné kotouče se
může odlišovat od přírub pro jiné brousicí
kotouče.

e Nepoužívejte opotřebované brousicí
kotouče větších elektrických nástrojů.
Brousicí kotouče pro větší elektrické
nástroje nejsou konstruované pro vyšší
otáčky menšího elektrického nástroje a
mohou se zlomit.

Dodatečné bezpečnostní pokyny k
řezání brousicím kotoučem:

a Zamezte zablokování řezacího
brusného kotouče nebo příliš
vysokému přítlačnému tlaku.
Neprovádějte nadměrně hluboké řezy.
Přetížení řezacího brusného kotouče
zvyšuje jeho namáhání a náchylnost ke
vzpříčení nebo zablokování, a tím
možnost zpětného rázu nebo zlomení
brusného nástroje.

b Vyhýbejte se oblasti před a za
rotujícím řezacím brusným 27
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kotoučem. Pokud přesouváte řezací
brusný kotouč v obráběném předmětu
směrem od sebe, může se elektrický
nástroj s rotujícím kotoučem v případě
zpětného rázu vymrštit přímo na vás.

c Pokud se řezací brusný kotouč
zasekne nebo přerušíte práci,
vypněte nástroj a držte ho klidně v
ruce, dokud se kotouč nezastaví.
Nikdy se nepokoušejte vytáhnout
běžící řezací brusný kotouč z řezu,
v opačném případě může dojít ke
zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte
příčinu zaseknutí.

d Elektrické nářadí opět nezapínejte,
dokud je v obráběném předmětu.
Řezací kotouč nechte dosáhnout
plné otáčky, než budete opatrně
pokračovat v řezání. Jinak se může
řezací kotouč zaseknout, vyskočit z
obráběného předmětu nebo zapříčinit
zpětný ráz.

e Desky nebo velké obráběné předměty
podepřete, abyste snížili riziko
zpětného rázu zaseknutím řezacího
brusného kotouče. Velké obráběné
předměty se pod vlastní hmotností
mohou prohnout. Obráběný předmět se
musí podepřít na obou stranách, jak v
blízkosti rozřezání, tak i na hraně.

f Buďte mimořádně opatrní při
„taškových řezech" do stávajících
stěn nebo jiných prostorů bez
možnosti nahlédnutí. Ponořující se
řezací brusný kotouč může při řezání
do plynových nebo vodovodních
potrubí, elektrických vedení nebo
jiných objektů zapříčinit zpětný ráz.

POZOR! Na horní straně nástroje
se nachází aretace vřetena.

Aretaci vřetena nikdy nezatlačujte,
pokud se otáčí brousicí nástroj.

POZOR! Používejte pouze
zesílené brusné kotouče a

brusné hrnce.

Manipulace, přeprava a skladování
brusných kotoučů:

Brusné kotouče jsou rozbitelné, citlivé
na nárazy a údery. Proto je zapotřebí
zvláštních opatření:

a) Nenechte kotouče spadnout a
zamezte náhlému působení nárazu.

b) Nepoužívejte kotouče, které spadly
nebo jsou poškozené.

c) Během používání zamezte vibracím
nebo otřesům. 

d) Zabraňte vzniku poškození na
upevňovacím otvoru.

e) Zabraňte zatížení brusného povrchu.

f) Brusné kotouče skladujte uložené
naplocho nebo svisle, v suchu, bez
působení mrazu a při konstantní
střední teplotě.

g) Brusné kotouče uschovejte v
originálním balení nebo ve speciálních
nádobách a regálech.

6 – Speciální bezpečnostní
pokyny pro zařízení

• Před výměnou příslušenství a před
údržbou vždy vytáhněte zástrčku
kabelu ze síťové zásuvky a vyčkejte až
se motor a vřeteno úplně zastaví.

• Aretaci vřetena aktivujte vždy jen při
vypnutém motoru a klidovém stavu
vřetena.

28

5405080-Winkelschl_man  10.10.18  12:56  Seite 28



• Používejte jen rozbrušovací kotouče s
maximálně přípustným průměrem.

• Při montáži příslušenství dbejte na
shodný směr otáčení přístroje a
příslušenství.

• Přípustné otáčky příslušenství nesmí
překročit otáčky volnoběhu přístroje.

• Při práci zásadně používejte ochranné
rukavice, ochranné brýle, ochranu
sluchu a případně ochrannou
obličejovou masku.

• Přístroj zapínejte teprve bezprostředně
před kontaktem s obrobkem.

• Zapnutý přístroj nikdy nepokládejte a
nedávejte z rukou.

• Obrobky upínejte do ztužidel nebo
jiných upínacích zařízení.

• Rozbrušovací kotouče nikdy
nepoužívejte k hrubému broušení.

• Brusné kotouče používejte a skladujte
vždy v souladu s pokyny výrobce.

• Před použitím každý kotouč řádně
zkontrolujte a nikdy nepoužívejte
nalomené, prasklé nebo jinak
poškozené kotouče.

• Přesvědčte se, že brusné nástroje jsou
upevněny v souladu s pokyny výrobce.

• Používejte vložky, pokud jsou
dodávány s kotoučem a pokud jejich
použití požaduje výrobce.

• Před použitím se přesvědčte, zda je
kotouč řádně nasazen a upevněn a na
30 sekund přístroj v bezpečné poloze
nechte běžet ve volnoběhu. Zjistíte-li
silné vibrace nebo jiné nedostatky,
přístroj ihned vypněte. Následně

přístroj zkontrolujte a zjistěte příčinu
chybné funkce.

• V žádném případě nepoužívejte
redukční pouzdra nebo adaptery k
nasazení brusného kotouče s příliš
velkým středovým otvorem.

• U brusných kotoučů se závitovou
vložkou se přesvědčte, zda je závit
dostatečně dlouhý k našroubování
vřetena v celé jeho délce.

• Zajistěte, aby při práci s přístrojem v
důsledku jiskření nemohlo dojít ke
škodám na zdraví nebo ke hmotným
škodám, například aby jiskry nezasáhly
osoby nebo nevyvolaly požár.

• Zajistěte, aby při pracích v prašném
prostředí nebyly zablokované
ventilační otvory. Před vyčištěním
zanesených ventilačních otvorů
vytáhněte zástrčku přípojného kabelu
ze síťové zástrčky (při čištění
používejte nekovové předměty) a
dbejte přitom na to, aby nedošlo k
poškození vnitřních částí přístroje.

• I po vypnutí nástroje kotouč ještě
určitou dobu dobíhá. Odložte pilu z
ruky až poté, co se zcela zastavila.

• Používejte vždy ochranu očí a sluchu.

• Osobní ochranné vybavení, jako je
protiprachová maska, rukavice, helma
a vhodný ochranný oděv, např. zástěra,
by se také měly nosit.

Tento přístroj není určený k používání
osobami (včetně dětí) s omezenými 29
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fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi či s nedostatkem
zkušeností a/nebo poznatků, kromě
případů, pokud jsou pod dozorem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo
pokud obdrží pokyny týkající se
používání přístroje. Děti musejí být pod
dozorem, aby se zajistilo, že si s
přístrojem nebudou hrát.

Bezpečnostní označení

Symboly na krytu mají následující význam:

Nesmí se likvidovat vyhozením
do domácího odpadu!

Důležité! Dodržujte Návod na
používání!

Noste ochranné brýle.

Používejte ochranu sluchu

Dobrovolná značka kvality
„ověřená bezpečnost“

Kryt je vybaven dvojitou
ochrannou izolací se
značkou

Značka CE (shoda s
evropskými bezpečnostními
normami)

7 – Montáž a nastavení

Kryt kotouče

Poloha deskového krytu (3) se dá
přizpůsobit daným pracovním podmínkám.
Za tím účelem povolte pomocí šroubováku
šroub (11) a kryt natočte do nové polohy.
Šroub opět utáhněte (obr. 3).

Zavřený kryt kotouče, který je součástí
rozsahu dodávky tohoto výrobku, je
určený výlučně pro rozbrušovací kotouče.

POZOR! Uzavřená část krytu

kotouče musí za účelem ochrany

před jiskrami a odletujícím brusným

prachem směřovat vždy k uživateli.

Broušení, příp. hrubovací práce lze
usnadnit použitím ochranného zařízení,
které je speciálně zkonstruované na tyto
práce. Toto ochranné zařízení si můžete
objednat pod č. výrobku 2002381 na
uvedené servisní adrese.

Montáž a demontáž krytu kotouče

V závislosti na potřebě a oblasti použití
zcela sundejte kryt kotouče. Za tím účelem
se šroub (11) povolí do té míry, aby se kryt
mohl otáčením sundat z vodicí drážky.

Montáž se provede v opačném pořadí.

Montáž nástrojů

POZOR! Před všemi pracemi na

stroji vždy nejdříve vytáhněte

zástrčku ze zásuvky!

Rozbrušovací, brusné a hrubovací

kotouče

Na vřeteno (4) (obr. 2) lze upevnit všechny
druhy brusných a rozbrušovacích kotoučů
(zalomené A/B, ploché). V závislosti na
druhu a tloušťce kotouče se zvolí vhodné
uspořádání upínacího kotouče (9) a
upínací matice (8). 

Stiskněte aretovací knoflík
vřetena (5) až na doraz a v této
poloze jej přidržte. Vřeteno

případně volnou rukou lehce pootočte až
zapadne. Přiloženým přírubovým klíčem
pevně utáhněte upínací matici (obr. 6). 

30
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Nedoporučuje se pracovat s kotouči
širšími než 6 mm. 

POZOR! Před výměnou kotouče

jej vždy nechte vychladnout.

Nebezpečí popálení! Pracujte vždy s

nasazeným krytem kotouče!

POZOR! U příslušenství dbejte

pokynů výrobce. Přípustné

otáčky příslušenství musejí být vyšší

než otáčky volnoběhu přístroje.

Přídavná rukojeť

Přídavná rukojeť (2) se může podle
způsobu práce namontovat na tři
různá místa na brusné hlavě (obr. 4).

8 – Provoz

Přístroj je z bezpečnostních důvodů
vybaven páčkový spínačem (s funkcí
„mrtvý muž“), který zabraňuje
neúmyslnému  opětovnému rozběhu
(např. při výpadku proudu) (obr. 1a).

• Zapnutí: Blokování zapnutí posuňte
dopředu, potom páčkový spínač
zatlačte s blokováním zapnutí
směrem k přístroji a podržte.

• Vypnutí: Pusťte páčkový spínač.

Páčkový spínač se nemůže zaaretovat
pro trvalý provoz.

Zkušební chod

POZOR! Před každým

zprovozněním a po každé

výměně nástroje přístroj vyzkoušejte

ve zkušebním chodu!

Vždy se přesvědčte, zda jsou nástroje v
bezvadném stavu, zda jsou řádně 

upevněny a volně se otáčejí. Zkušební
chod by měl trvat cca 30 sekund.

9 – Způsob práce

• Zajistěte, aby byl obrobek bezpečně
uložený a řádně upevněný

• Dbejte na shodný směr otáčení a
řádnou funkci.

• Udržujte co největší možný odstup
mezi přístrojem a obsluhou

• Dbejte na to, aby nedocházelo k
nárazům na obrobek.

POZOR! Neobrábějte žádný

materiál s obsahem azbestu.

Rozbrušování

Na rozbrušovací kotouč tlačte jen mírně
dbejte na to, aby nedocházelo ke
stranovému zatížení kotouče. Posuv
přizpůsobte materiálu a otáčkám. Přístroj
musí pracovat v protiběhu. (Obr. 7).

POZOR! Nepoužívejte k

mokrému rozbrušování!

Hrubovací broušení

Dodržujte k obrobku pracovní úhel 30° až
40°. Přístroj za mírného tlaku pohybujte
sem a tam.

10 – Údržba a ochrana
životního prostředí

POZOR! Před všemi údržbářskými

pracemi vytáhněte zástrčku

kabelu ze síťové zásuvky!

Pravidelně z přístroje a ventilačních
štěrbin odstraňujte brusný prach. Vlastní 31
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přístroj čistěte jen vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla!
Nakonec dobře osušte.

POZOR! Vodivý kovový prach

může ovlivnit funkci přístroje.

Při častých pracích s kovy pravidelně
vyfukujte ventilační štěrbiny a případně
předřaďte ochranný spínač (FI).

POZOR! Nepoužitelné elektrické a

akumulátorové přístoje nepatří do

domácího odpadul! Je třeba je

shromažďovat odděleně

podle směrnice

2012/19/EU pro elektrické

a elektronické staré

přístroje a odevzdat sekci

ekologické a odborné

recyklace.

Odevzdávejte prosím nepoužitelné

elektrické nářadí v místní sběrně.

Obalový materiál shromažďujte

odděleně podle druhu a likvidujte

podle místních předpisů. Podrobnosti

získáte od Vaší místní správy.

11 – Pokyny pro servis

• Uchovávejte stroj, návod k obsluze a
případně i příslušenství v originálním
balení. Takto budete mít veškeré
informace i součásti neustále po ruce. 

• Přístroje Meister téměř nevyžadují
údržbu, k čištění krytu postačí vlhký
hadřík. Elektrické stroje nikdy
neponořujte do vody. Další pokyny
jsou uvedeny v návodu k obsluze.

• Přístroje Meister podléhají přísné
kontrole jakosti. Pokud se by přesto
vyskytla porucha funkce, zašlete
přístroj na adresu naší servisní služby.
Opravu provedeme obratem.

• Stručný popis poruchy zkracuje
dobu hledání místa závady i opravy.
Během záruční lhůty prosím přiložte
k přístroji záruční list a doklad o nákupu.

• Pokud se nejedná o záruční opravu,
budeme vám náklady na opravu účtovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Po

otevření přístroje zaniká nárok

na záruku.

DŮLEŽITÉ! Výslovně upozorňujeme

na to, že podle zákona o ručení za

produkty neručíme za škody vzniklé

našimi přístroji, pokud byly způsobeny

nesprávnou opravou nebo pokud při

výměně některé části nebyly použity

naše originální díly popř. námi schválené

díly a oprava nebyla provedena

firmou Conmetall Meister GmbH
v zákaznickém servisu nebo

autorizovaným odborníkem! Totéž platí i

pro použité příslušenství.

• Přístroj bezpečně zabalte nebo
použijte originálního obalu, aby se při
přepravě nepoškodil.

• I po uplynutí záruční doby jsme vám
rádi k dispozici a případné opravy
přístrojů Meister provedeme za
výhodné ceny.
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WS500-115M Nr. 5405080 BJ:2019 · SN:03001

… allen Bestimmungen der angefu ̈hrten Richtlinien
entspricht.

... splňuje všechna ustanovení uvedených směrnic.

Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal, Germany

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das
nachstehende Erzeugnis ...
Prohlašujeme s vy ́hradní zodpovědností, že níže
uvedeny ́ vy ́robek ...

Winkelschleifer

Úhlová bruska

2006/42/EC (MRL)
2014/30/EU (EMV-RL)
2011/65/EU (ROHS)

D - EU-Konformitätserklärung CZ - EU prohlášení o shodě

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.10.2018

Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal, Germany
D - Autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen.
CZ - Osoba oprávněná k úschově technických podkladů.

Angewandte harmonisierte Normen:
Aplikované súvisiace normy: 

EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
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