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Service
Conmetall Meister GmbH 
Kundenservice

Oberkamper Str. 39 · Warenannahme Tor 3 
42349 Wuppertal

Tel.: 0202 / 24 75 04 30 
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Fax: 0202 / 6 98 05 88

E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von unserer Internetseite  
www.conmetallmeister.de heruntergeladen werden.
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D 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 Waren-
zeichen 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
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Geräusch/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend 
EN 60745-1, EN 60745-2-3

Informationen zur 
Vibrationsvermin derung

Warnung: Der tatsächliche vor-
handene Vibrations-

emissionswert während der Benut-
zung der Maschine kann von dem in 
der Betriebsanleitung bzw. vom 
Hersteller angegebenen abweichen. 
Dies kann von folgenden Einfluss-
faktoren 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 

Gerätes 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 Benutzung der Maschine an Ihren 
Händen feststellen unterbrechen Sie 
sofort die Arbeit. Legen Sie ausrei-
chende Arbeitspausen ein. Bei nicht 
beachten von ausreichenden 
Arbeitspausen, kann es zu einem 
Hand-/Arm-Vibrationssyndrom kom-
men.

Es sollte eine Abschätzung des 
Belastungsgrades in Abhängigkeit 
der Arbeit bzw. Verwendung der 
Maschine erfolgen und entsprechen-
de Arbeitspausen eingelegt werden. 

Auf diese Weise kann der Belas-
tungs grad während der ge samten 
Arbeitszeit wesentlich gemindert wer-
den. 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 Verbin-
dung setzten und ggf. Antivibra-
tions zubehör (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 
Vibrationsbelastung begrenzt  
werden kann.

Informationen zur 
Lärmverminderung

Eine gewisse Lärmbelastung durch 
dieses Gerät ist nicht vermeidbar. 
Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten 
auf zugelassene und dafür bestimmte 
Zeiten. 

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

7
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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 scheibe, die über ein Winkel-
getriebe 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 Warn-
pikto 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 handgeführ-
ten, 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 Verwen

dung, Ver änder un gen am Gerät 
und den Gebrauch von Teilen, die 
nicht vom Hersteller geprüft und 
frei ge ge ben sind, kön nen unvor
hersehbare 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,8
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• 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 gewis-
ses Rest risiko, das nicht ausge-
schlossen werden kann. Aus der Art 
und Konstruktion des Gerätes kön-
nen die folgenden poten tiellen 
Gefährdungen abgeleitet werden:

• Kontakt mit dem ungeschützten 
Bereich der Schleifscheibe

• Hineingreifen in die noch drehen-
den 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 nicht 
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 elek-
trischen 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
werk zeug nicht in explosions ge
fähr de ter Umgebung, in der sich 
brennbare Flüssigkeiten, Gase 
oder Staub befinden. Elektro werk-
zeuge erzeugen Funken, die den 
Staub oder die Dämpfe entzünden 
können. 9
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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 elektri-
schen 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 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 Elektrowerk
zeug. 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 ernst-
haften 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.

10
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c Vermeiden Sie eine unbeabsich
tigte lnbetriebnahme. Vergewis
sern Sie sich, dass das Elektro
werkzeug ausgeschaltet ist, 
be vor Sie es an die Stromver  
sor 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 ein-
geschaltet 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 Elektro
werk zeug. Mit dem passenden 
Elektro werkzeug arbeiten Sie bes-
ser 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 Sie 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 11
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liche Teile einwandfrei funktio
nieren und nicht klemmen, ob 
Teile gebrochen oder so beschä
digt sind, dass die Funktion des 
Elektrowerkzeuges beein
trächtigt 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 Fach
perso nal und nur mit Original
ersatztei len reparie ren. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die 
Sicherheit des Elektrowerk zeuges 
erhalten bleibt.

II. Sicherheitshinweise für alle 
Anwendungen

Gemeinsame Warnhinweise zum 
Schleifen:

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

b Dieses Elektrowerkzeug ist nicht 
geeignet zum Sandpapier schlei
fen, Arbeiten mit Draht bürsten, 
Polie ren. Verwendungen, für die 
das Elek trowerkzeug nicht vor-
gesehen 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.

12
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e Außendurchmesser und Dicke 
des Einsatzwerkzeugs müssen 
den Maß angaben Ihres Elektro
werk zeugs entsprechen. Falsch 
bemes sene Einsatzwerkzeuge kön-
nen nicht ausreichend abgeschirmt 
oder kon trol liert werden.

f Schleifscheiben, Flansche, 
Schleif teller oder anderes 
Zubehör müs sen genau auf die 
Schleifspindel Ihres Elektro
werkzeugs passen. Einsatz-
werkzeuge, die nicht genau auf die 
Schleifspindel des Elektro werk-
zeugs passen, drehen sich un -
gleich mäßig, 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, Draht bürsten auf 
lose oder gebrochene Drähte. 
Wenn das Elektro werkzeug oder 
das Einsatz werkzeug herunter
fällt, überprüfen Sie, ob es 
beschädigt ist, oder ver wenden 
Sie ein unbe schädig tes 
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 Einsatz
werk zeugs 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 Schutz
aus rüs tung. Verwenden Sie je 
nach Anwendung Vollgesichts
schutz, Augenschutz oder 
Schutz brille. 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 verschie-
de  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 ver-
ursachen.

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 spannungs-
führenden Lei tung kann auch 
metallene Geräteteile unter 13
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Spannung setzen und zu einem 
elektrischen Schlag führen.

k Halten Sie das Netzkabel von 
sich drehenden Einsatzwerk
zeugen fern. Wenn Sie die Kon-
trolle 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
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 brenn
barer Materialien. Funken können 
diese Materialien entzünden.

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

III.  Weitere Sicherheitshinweise 
für alle Anwendungen

Rückschlag und entsprechende 
Warnhinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reaktion 
infolge eines hakenden oder blockier-
ten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie 
Schleifscheibe, Schleifteller, Draht-
bürste usw. Verhaken oder Blockie-
ren führt zu einem abrupten Stopp 
des rotierenden Einsatzwerkzeugs. 
Dadurch wird ein unkontrolliertes 
Elektrowerkzeug gegen dieDrehrich-
tung 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, verfan-
gen und dadurch die Schleifscheibe 
ausbrechen oder einen Rückschlag 
verursachen. Die Schleifscheibe 
bewegt sich dann auf die Bedien-
person 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.14
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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 kön
nen. 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 Einsatz
werkzeuge. Das Einsatz werkzeug 
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 vor
sichtig 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 Kontroll-
verlust oder Rückschlag.

e Verwenden Sie kein Ketten oder 
gezähntes Sägeblatt. Solche Ein-
satzwerkzeuge verursachen häufig 
einen Rückschlag oder den Verlust 
der Kontrolle über das Elektro-
werk zeug.

Besondere Sicherheitshinweise 
zum Schleifen und Trennschleifen:

a Verwenden Sie ausschließlich 
die für Ihr Elektrowerkzeug 
zugelasse nen Schleifkörper und 
die für diese Schleifkörper vor
gesehene 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 er  reicht 
wird, d. h. der kleinstmögliche 
Teil des Schleifkörpers zeigt 
offen zur Bedienperson. Die 
Schutzhaube soll die Bedienperson 
vor Bruchstücken und zufälligem-
Kontakt mit dem Schleifkörper 
schützen.

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

15
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d Verwenden Sie immer unbeschä
dig te Spannflansche in der rich
ti  gen Größe und Form für die 
von Ihnen gewählte Schleif schei
be. Geeignete Flansche stützen die 
Schleifscheibe und verringern so 
die Gefahr eines Schleifscheiben-
bruchs. Flansche für Trenn schei-
ben können sich von den 
Flanschen für andere Schleif-
scheiben unterscheiden.

e Verwenden Sie keine 
abgenutzten Schleifscheiben von 
größeren Elektrowerkzeugen. 
Schleifscheiben für größere 
Elektro  werkzeuge 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 Trenn
scheibe. Wenn Sie die Trenn-
scheibe im Werk stück von sich 
wegbewegen, kann im Falle eines 
Rückschlags das Elektro werkzeug 
mit der sich drehenden Scheibe 
direkt auf Sie zugeschleudert wer-
den.

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

d Schalten Sie das Elektro
werkzeug nicht wieder ein, 
solange es sich im Werkstück 
befindet. Lassen Sie die Trenn
scheibe erst ihre volle Drehzahl 
erreichen, bevor Sie den Schnitt 
vorsichtig fortsetzen. Ande ren-
falls kann die Scheibe verhaken, 
aus dem Werkstück springen oder 
einen Rückschlag verursachen.

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.16
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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 Mass-
nahmen 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 Anbringungs-
art X, bei denen eine speziell vor-
gerichtete Anschlussleitung zum 
Austausch der Anschlussleitung 
erforderlich ist: Wenn die 
Anschluss leitung des Elektro werk-
zeugs beschädigt ist, muss sie 
durch eine speziell vorgerichtete 
Anschluss leitung ersetzt werden, 
die über die Kundendienstorganisa-
tion 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 maxi-
mal zu lässigen Durchmesser ein-
bauen.

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

• Die zulässige Drehzahl der 
Zubehör teile darf die Leerlauf-
drehzahl der Maschine nicht unter-
schreiten.

• Hand-, Augen-, Gehör- und evtl. 
Gesichts schutz anlegen.

• Maschine unmittelbar vor 
Werkstück kon takt einschalten.

• Nie die laufende Maschine aus der 
Hand legen. 17
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• 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 staubi-
gen Ar bei   ten die Lüftungs-
öffnungen 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 vollständi-
gem 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.

18
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Dieses Gerät ist nicht dafür 
bestimmt, durch Personen (ein-
schließlich Kin der) mit eingeschränk-
ten 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.

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 Arbeits-
beitsbe 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 anzie-
hen (Abb. 3).

Die im Lieferumfang zu diesem Artikel 
befindliche geschlossene Scheiben-
ab  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 abneh-
men. Dazu wird die Schraube (11) 
soweit gelockert, dass die 
Abdeckung durch Drehen aus der 
Führungsnut des Schleifkopfes ent-
nommen werden kann.

Montage in umgekehrter Reihenfolge. 19
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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 Trenn-
scheiben (gekröpft A/B, flach) befes-
tigt 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. 

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.

ZusatzHandgriff

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

8 – Betrieb

Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen 
mit einem Paddle-Schalter (mit Tot-
mann 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 drü-
cken 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 durchfüh
ren!

Überzeugen Sie sich stets, ob sich 
die Werk zeuge in einem einwandfrei-
en 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 einhalten20
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• Stöße auf das Werkstück ver-
meiden.

ACHTUNG! Kein asbesthalti
ges 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 ent-
fernen. 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!

Bei häufigen Metallarbeiten die 
Lüftungs schlitze regelmäßig ausbla-

sen und ggf. einen Fehler strom-
Schutzschalter (FI) vorschalten.

ACHTUNG! Nicht mehr brauch bare 
Elektro und Akkugeräte gehören 
nicht in den Hausmüll! Sie sind ent
sprechend der Richt linie 2012/19/EU 
für Elektro und 
ElektronikAltgeräte 
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 – ServiceHinweise

• 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 21
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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 aus
drücklich darauf hin, dass wir 

nach dem Produkthaftungsgesetz 
nicht für durch unsere Geräte her

vorgerufene Schäden einzustehen 
haben, sofern diese durch unsach
gemäße Reparatur verursacht oder 
bei einem Teileaustausch nicht 
unsere Originalteile bzw. von uns 
freige gebene Teile verwendet wur
den und die Reparatur nicht vom 
Conmetall Meister GmbH – 
Kundenservice oder einem autori
sierten Fachmann durch geführt 
wurde! Entsprechendes gilt für die 
ver wen deten Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transport-
schä den das Gerät sicher ver-
packen 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.

22
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1 – A csomagolás tartalma

•  Sarokcsiszoló kiegészítő 
markolattal és korongburkolattal a 
vágókorongokhoz

•  1 Karimakulcs
•  Kezelési útmutató
•  Garanciajegy

2 – Műszaki információk

Műszaki adatok

Áramellátás 230 V~/50 Hz
Névleges 
teljesítményfelvétel 500 W
Üresjárati fordulatszám n = 11500 
min-1

Érintésvédelmi osztály II
Korongméret  Ø max. 115 mm
Csatlakozómenet  M 14
Csatlakozókábel  200 cm
Tömeg  1,6 kg

A műszaki változtatások joga 
fenntartva.

a Conmetall Meister GmbH 
bejegyzett védjegye Wuppertal/
Németország

Zajkibocsátás/rezgések

Zajkibocsátás

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

Mérési bizonytalanság:

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

Kéz/karrezgések, felületcsiszolás

Ah,AG: 9,721 m/s2;

K mérési bizonytalanság: 1,5 m/s2

Üzemeltetési útmutató és biztonsági 
utasítások
FIGYELMEZTETÉS! A sérülésveszély csökkentése érdekében kérjük, hogy 
az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és 
mindig tartsa azt a készülék mellett! A készülék más felhasználónak történő 
továbbadása esetén ezt az üzemeltetési útmutatót is tovább kell adni.
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Zajra/vibrációra vonatkozó 
információ

A mért értékek meghatározása az 
EN 60745-1, EN 60745-2-3 
szabványok szerint történt

Rezgéscsökkentésre vonatkozó 
információk

Figyelmeztetés: A gép 
használata közbeni tényleges 

rezgéskibocsátási érték eltérhet a 
használati útmutatóban ismertetett, 
ill. a gyártó által megadott értékektől. 
Erre a következő tényezők lehetnek 
hatással, amelyeket minden használat 
előtt, ill. használat közben figyelembe 
kell venni:

•  Helyesen használják-e a készüléket
•  Megfelelő-e a megmunkálandó 

anyag fajtája.
•  Megfelelő állapotban van-e a 

készülék a használat során
•  Felszerelték-e a tartómarkolatokat, 

adott esetben az esetleges 
rezgéscsillapító markolatokat, és 
azok szorosan illeszkednek-e a 
géptestre.

Amennyiben a gép használata 
közben kellemetlen érzést vagy 
bőrelszíneződést tapasztal a 
kezein, azonnal hagyja abba a 
munkavégzést. Iktasson be megfelelő 
hosszúságú szüneteket. A megfelelő 
hosszúságú szünetek beiktatásának 
figyelmen kívül hagyása esetén kéz-/
karrezgés tünetcsoport léphet fel.

A terhelés mértékének 
felbecsülésekor figyelembe kell 
venni az elvégzendő munkát, ill. 

a gép használatát, és megfelelő 
munkaközi szüneteket kell beiktatni. 
Így jelentősen csökkenteni lehet a 
teljes munkaidőre vetített terhelés 
mértékét. Csökkentse minimumra a 
rezgéseknek való kitettség veszélyét.

A gép ápolását a kezelési 
útmutatóban leírtaknak megfelelően 
végezze.

Amennyiben a gépet gyakran 
alkalmazzák, ill. használják, lépjen 
kapcsolatba a szakkereskedővel, 
és szükség esetén szerezzen 
be rezgéscsillapító tartozékot 
(markolatot).

Kerülje a gép használatát t = 10 °C 
vagy annál alacsonyabb hőmérséklet 
mellett. Készítsen rezgésterhelést 
korlátozó munkatervet.

Zajcsökkentésre vonatkozó 
információk

A készülék okozta csekély 
zajterhelést nem lehet elkerülni. A 
nagy zajjal járó munkavégzést az arra 
kijelölt és engedélyezett időszakban 
kell elvégezni.

Tartsa be az esetleges pihenőidőket, 
és korlátozza a munkavégzés 
időtartamát a minimálisan 
szükségesre. Saját és az Ön 
közelében tartózkodó személyek 
védelme érdekében viseljen 
megfelelő hallásvédőt.
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3 – Szerkezeti elemek

 1  Hálózati csatlakozókábel
 2  Paddle kapcsoló
 3  Korongburkolat vágókoronghoz
 4  Orsó csatlakozómenettel
 5  Orsóreteszelő gomb
 6  Kiegészítő markolat
 7  Karimakulcs
 8  Szorítóanya
 9  Rögzítőtárcsa
10  Gyűrűs perem (2. ábra)
11  Csavar (3. ábra)

4 –  Rendeltetésszerű 
használat

Rendeltetésszerű alkalmazás

A sarokcsiszoló elektromos hajtású, 
kézzel tartott készülék gyorsan forgó, 
kerek csiszolótárcsával, amelyet egy 
kúpfogaskerekes hajtómű hajt meg.

Csiszolókészülékként a megfelelő 
csiszolókoronggal és védőburkolattal 
alkalmazva öntvénysorják 
eltávolítására, valamint különböző 
minőségű acél, bronz és alumínium 
anyagok záró megmunkálására 
használható.

Vágó csiszolóként alkalmazva 
megfelelő vágókoronggal és 
védőburkolattal acélba, betonba és 
kőbe lehet vele vágásokat elvégezni.

A készülék használója a használat 
közben köteles a használati 
útmutatónak, valamint a készüléken 
elhelyezett figyelmeztető ábráknak 
megfelelő  védőfelszerelésről 
gondoskodni. Ezt a védőfelszerelést, 

valamint a korongot minden használat 
előtt, ill. a készülék használata 
közben ellenőrizni kell az esetleges 
elektromos vagy mechanikus 
sérülések szempontjából.

Ha a készüléken sérülés 
tapasztalható, fejezze be a 
munkavégzést, és keressen fel egy 
szakszervizt.

A készüléket csak kézi, nem helyhez 
kötött, otthoni használatra tervezték. 
A készülék nem alkalmas nedves 
vágásra.

FIGYELEM! A nem 
rendeltetésszerű használat, a 

készüléken végzett változtatások, 
valamint a gyártó által nem 
ellenőrzött és nem engedélyezett 
alkatrészek használata előre nem 
látható károkat okozhat.

Nem rendeltetésszerű használat

A készülék minden olyan 
felhasználása, amely nem szerepel 
a „Rendeltetésszerű használat” 
című pontban, nem rendeltetésszerű 
használatnak minősül.

A készüléket tilos a következő 
célokra használni:

•  a rendeltetésszerű használatra 
vonatkozó részben fel nem sorolt 
anyagok megmunkálása,

•  fűrészlap használata,
•  helyhez kötött készülékként történő 

alkalmazás,
•  egyéb készülékek meghajtása

Sérülésveszély áll fenn.
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A helytelen alkalmazásból eredő 
összes anyagi kárért és személyi 
sérülésért kizárólag a készülék 
használója felel.

Más, ill. nem eredeti alkatrészek 
használata esetén a gyártó által 
vállalt jótállás érvényét veszti.

Fennmaradó kockázatok

A készülék szakszerű használata 
esetén is mindig fennáll egy bizonyos 
maradék kockázat, amelyet nem 
lehet kizárni. A készülék jellegéből és 
felépítéséből adódóan a következő 
lehetséges veszélyek származhatnak:

•  érintkezés a csiszolókorong nem 
védett részével

•  benyúlás a még forgó 
csiszolókorongba

•  a csiszolókorong darabjainak és 
egyéb alkatrészek kirepülése

•  halláskárosodás, amennyiben nem 
viselnek előírt hallásvédőt

•  por belégzése
•  elektromos áramütés a nem 

szigetelt elektromos alkatrészek 
megérintésekor.

Amennyiben a használati 
útmutatóban szereplő utasításokat 
nem veszik figyelembe, a 
szakszerűtlen használatból adódóan 
egyéb maradék kockázatok 
léphetnek fel.

5 –  Általános biztonsági 
utasítások az elektromos 
kéziszerszámok 
kezeléséhez

I. Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS! Olvasson 
el minden biztonsági utasítást 

és útmutatást! A biztonsági 
utasítások és útmutatások be nem 
tartása áramütést, tüzet és/vagy 
komoly sérüléseket okozhat.
Őrizzen meg minden biztonsági 
utasítást és útmutatást a jövőbeni 
betekintés céljából.

A biztonsági utasításokban használt 
„elektromos kéziszerszám” 
fogalom a hálózati üzemű (hálózati 
kábellel felszerelt) elektromos 
kéziszerszámokra és az akkus üzemű 
(hálózati kábel nélküli) elektromos 
kéziszerszámokra vonatkozik.

1 A munkaterület biztonsága

a Tartsa tisztán a munkaterületet, 
és gondoskodjon a megfelelő 
megvilágításról. A rendetlenség 
és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetet okozhat.

b Ne dolgozzon az elektromos 
kéziszerszámmal 
robbanásveszélyes 
környezetben, ahol gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy porok 
találhatók. Az elektromos 
kéziszerszámok használata közben 
szikrák keletkeznek, amelyek 
meggyújthatják a port vagy a 
gőzöket.
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c Az elektromos kéziszerszám 
használata közben tartsa 
távol a gyermekeket és más 
személyeket. A figyelem elvonása 
esetén elveszítheti a készülék feletti 
uralmát.

2 Elektromos biztonság

a  Az elektromos kéziszerszám 
csatlakozódugaszának 
illeszkednie kell a dugaszoló 
aljzatba. Tilos a dugaszt 
bármilyen módon módosítani. 
Védőföldeléssel ellátott 
elektromos kéziszerszám 
üzemeltetéséhez ne használjon 
átalakító dugaszt. Csökken az 
áramütés veszélye, ha eredeti 
csatlakozódugaszt és megfelelő 
dugaszolóaljzatot használ.

b Kerülje a földelt felületek – 
például csövek, fűtőtestek, 
kályhák és hűtőszekrények – 
érintését. Fokozott elektromos 
áramütésveszély áll fenn, ha az Ön 
teste le van földelve.

c Tartsa távol a készüléket az 
esőtől és a nedvességtől. Ha víz 
kerül az elektromos készülékbe, nő 
az áramütés kockázata.

d Ne használja a hálózati kábelt 
az elektromos kéziszerszám 
hordozására, felfüggesztésére 
vagy a hálózati dugasz aljzatból 
történő kihúzására. Tartsa távol 
a hálózati kábelt hő és olaj 
hatásától, éles sarkaktól vagy 
mozgásban lévő alkatrészektől. A 
sérült vagy összecsavarodott kábel 
növeli az áramütés kockázatát.

e Ha az elektromos 
kéziszerszámot a szabadban 
használja, akkor csak olyan 
hosszabbító kábelt használjon, 
amely kültéri használatra is 
engedélyezve van. Ha olyan 
hosszabbító kábelt használ, amely 
alkalmas a kültéri használatra, azzal 
csökkenti az áramütés kockázatát.

f Ha az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben történő 
használata elkerülhetetlen, 
használjon hibaáram 
védőkapcsolót. A hibaáram-
védőkapcsoló (FI-relé) alkalmazása 
csökkenti az áramütés kockázatát.

3 Személyek biztonsága

a Legyen körültekintő, ügyeljen 
arra, amit tesz, és okosan 
végezze a munkát az elektromos 
kéziszerszámmal. Ne használja 
az elektromos kéziszerszámot, 
ha fáradt vagy kábítószer, 
alkohol vagy gyógyszerek 
hatása alatt áll. Már egy 
pillanatnyi figyelmetlenség is 
komoly sérülésekhez vezethet 
az elektromos kéziszerszám 
használatakor.

b Viseljen egyéni védőeszközt, és 
mindig viseljen védőszemüveget. 
Az egyéni védőeszközök – pl. 
porvédőmaszk, csúszásmentes 
biztonsági lábbeli, védősisak vagy 
hallásvédő – viselése az elektromos 
kéziszerszám típusától és 
alkalmazásától függően csökkenti a 
sérülések kockázatát.
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c Kerülje a nem szándékos 
üzembe helyezést. Mielőtt a 
hálózatra és/vagy az akkura 
csatlakoztatná, kézbe venné, 
vagy szállítaná az elektromos 
kéziszerszámot, bizonyosodjon 
meg arról, hogy az ki van 
kapcsolva. Ha szállítás közben az 
ujját a készülék kapcsolóján tartja, 
vagy a készüléket bekapcsolva 
csatlakoztatja a hálózatra, az 
balesetekhez vezethet.

d Mielőtt bekapcsolná 
az elektromos 
kéziszerszámot, távolítsa el 
a beállítószerszámokat, ill. a 
csavarkulcsot a készülékből. A 
forgó készülékrészben található 
szerszám vagy kulcs sérülésekhez 
vezethet.

e Kerülje a normálistól eltérő 
testtartást. Gondoskodjon 
a stabil állásról, és mindig 
őrizze meg egyensúlyát. Ezzel 
jobban uralhatja az elektromos 
kéziszerszámot a váratlan 
helyzetekben.

f Viseljen megfelelő ruházatot. 
Ne viseljen bő szárú ruhát 
vagy ékszert. A haját, ruháját 
és kesztyűjét tartsa távol a 
mozgásban lévő részektől. A bő 
ruhát, ékszert vagy hosszú hajat a 
szerszám valamelyik mozgó része 
elkaphatja.

g Ha van porelszívó és porgyűjtő 
készülék csatlakoztatási 
lehetőség, győződjön meg 
arról, hogy azt csatlakoztatták 
és megfelelően működik. A 

porelszívó használata csökkenti a 
por általi veszélyeztetést.

4  Az elektromos kéziszerszám 
használata és kezelése

a Ne terhelje túl a készüléket. 
A munkájához megfelelő 
elektromos kéziszerszámot 
használja. A megfelelő elektromos 
kéziszerszámmal jobban és 
biztonságosabban dolgozhat az 
adott teljesítményzónában.

b Ne használjon olyan készüléket, 
amelynek hibás a kapcsolója. 
Az az elektromos kéziszerszám, 
amelyet nem lehet többé be- vagy 
kikapcsolni, veszélyes, és meg kell 
javíttatni.

c Mielőtt beállításokat végezne 
a készüléken, tartozékokat 
cserélne, vagy eltenné a 
készüléket, húzza 
ki a csatlakozódugaszt az 
aljzatból, és/vagy vegye ki 
belőle az akkumulátort. Ezek 
az óvintézkedések meggátolják 
az elektromos kéziszerszám 
véletlenszerű elindítását.

d A használaton kívüli elektromos 
kéziszerszámokat gyermekek 
számára hozzáférhetetlen helyen 
kell tárolni. Ne engedje át a 
készüléket olyan személyeknek, 
akik nem ismerik azt vagy nem 
olvasták el a jelen utasításokat. 
Az elektromos kéziszerszámok 
veszélyesek, ha tapasztalatlan 
személyek használják őket.
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e Végezze körültekintően a 
készülék karbantartását. 
Ellenőrizze, hogy a mozgó 
alkatrészek tökéletesen 
működneke, nem szorulnake, 
nem törötteke az alkatrészek, 
illetve nem sérülteke 
annyira, hogy az elektromos 
kéziszerszám nem működik 
tökéletesen. Mielőtt üzembe 
helyezné a készüléket, 
javíttassa meg a meghibásodott 
alkatrészeket. Sok baleset okozója 
az elektromos kéziszerszámok nem 
megfelelő karbantartása.

f Tartsa tiszta, éles állapotban 
a vágószerszámokat. A 
rendszeresen ápolt, éles vágóéllel 
rendelkező vágószerszámok 
kevésbé szorulnak be, és 
könnyebben vezethetők.

g Az elektromos kéziszerszámot, a 
tartozékokat, a szerszámfejeket 
stb. a jelen utasításoknak 
megfelelően kell használni. Ilyen 
esetekben vegye figyelembe 
a munkakörülményeket és az 
elvégzendő tevékenységet. Az 
elektromos kéziszerszámoknak 
az előírttól eltérő célra történő 
használata veszélyes helyzeteket 
teremthet.

5 Szerviz

a Az elektromos kéziszerszámokat 
csak képzett szakszemélyzettel 
és csak eredeti alkatrészek 
felhasználásával javíttassa. Ezzel 
biztosítja, hogy az elektromos 
kéziszerszám biztonsága 
megmarad.

II.  A használatra vonatkozó 
biztonsági utasítások

Közös figyelmeztetések a 
csiszoláshoz:

a Ez az elektromos kéziszerszám 
csiszolóként vagy vágógépként 
használható. Vegye figyelembe 
a készülékkel együtt kapott 
figyelmeztetéseket, utasításokat, 
ábrákat és adatokat. Amennyiben 
nem veszi figyelembe a következő 
utasításokat, az áramütéshez, 
tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez 
vezethet.

b Az elektromos kéziszerszám nem 
alkalmas csiszolópapírral történő 
csiszolásra, drótkefével való 
munkavégzésre, polírozásra. Az 
elektromos kéziszerszám nem előírt 
célokra történő felhasználásával 
olyan veszélyhelyzeteket teremthet, 
amelyek sérüléseket okozhatnak.

c Ne használjon olyan tartozékot, 
amelyet a gyártó nem 
kifejezetten ehhez az elektromos 
kéziszerszámhoz tervezett 
és javasol. Ha fel tud helyezni 
egy tartozékot az elektromos 
kéziszerszámra, az még nem 
garancia a biztonságos használatra.

d A betétszerszám megengedett 
fordulatszámának legalább 
olyan nagynak kell lennie, 
mint az elektromos 
kéziszerszámon feltüntetett 
legnagyobb fordulatszámnak. A 
megengedettnél gyorsabban forgó 
tartozék megrongálódhat.
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e A betétszerszám külső 
átmérőjének és vastagságának 
meg kell felelnie az elektromos 
kéziszerszám méretadatainak. A 
rosszul méretezett szerszámfejek 
nem árnyékolhatók vagy nem 
uralhatók megfelelően.

f A csiszolókorongoknak, 
karimáknak, csiszolótányéroknak 
vagy egyéb tartozékoknak 
pontosan illeszkedniük kell 
az elektromos kéziszerszám 
csiszolóorsójához. Azok 
a szerszámfejek, amelyek 
nem illeszkednek pontosan 
az elektromos kéziszerszám 
csiszolóorsójára, egyenetlenül 
forognak, erősen rezegnek, 
és a szerszám feletti uralom 
elvesztéséhez vezethetnek.

g Ne használjon megrongálódott 
betétszerszámot. Minden 
használat előtt ellenőrizze 
a betétszerszámokat, pl. a 
csiszolókorongokat lepattanáso 
és repedések szempontjából, a 
csiszolótányérokat repedések, 
kopás vagy erős elhasználódás 
szempontjából, a drótkeféket 
laza vagy letört drótok 
szempontjából. Amennyiben 
az elektromos kéziszerszám 
vagy a betétszerszám leesik, 
ellenőrizze, megrongálódotte, 
vagy használjon egy hibátlan 
betétszerszámot. Amennyiben 
ellenőrizte és újra felhelyezte 
a betétszerszámot, Ön és 
az Ön közelében tartózkodó 
személyek maradjanak 
távol a forgó betétszerszám 
síkjától, és működtesse a 

készüléket egy percig a 
legnagyobb fordulatszámmal. A 
megrongálódott betétszerszámok 
általában eltörnek ez alatt a 
tesztidő alatt.

h Viseljen egyéni védőeszközt. 
A használattól függően 
viseljen teljes arcmaszkot, 
szemvédőt és védőszemüveget. 
Amennyiben szükséges, viseljen 
porvédő maszkot, hallásvédőt, 
védőkesztyűt vagy olyan 
speciális kötényt, amely távol 
tartja Öntől az apró csiszolási 
vagy munkadarabrészecskéket. 
Védje a szemét a kirepülő idegen 
testektől, amelyek a különböző 
alkalmazásoknál keletkeznek. A 
por- és légzésvédő maszkoknak 
ki kell szűrniük a munka során 
keletkező port. Amennyiben 
hosszabb ideig lenne zajnak kitéve, 
halláskárosodást szenvedhet.

i Figyeljen arra, hogy mindenki 
tartsa be a biztonságos 
távolságot a munkaterülettől. 
Mindenkinek egyéni védőeszközt 
kell viselnie, aki a munkaterületre 
lép. A munkadarabból leváló 
darabkák vagy a megsérült 
betétszerszámok elrepülhetnek, és 
sérülést okozhatnak a közvetlen 
munkaterületen kívül is.

j Csak a szigetelt markolatnál 
fogva tartsa a készüléket, 
ha olyan munkát végez, 
amelynek során a betétszerszám 
rejtett áramvezetékeket vagy 
a saját hálózati vezetékét 
érintheti. A feszültség alatt álló 
vezetékkel történő érintkezés révén 
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a készülék fémrészei is feszültség 
alá kerülhetnek, ami áramütést 
okozhat.

k Tartsa távol a hálózati vezetéket 
a forgó betétszerszámtól. 
Amennyiben elveszti a készülék 
feletti uralmát, átvághatja vagy 
elkaphatja a hálózati kábelt, és a 
keze vagy a karja hozzáérhet a 
betétszerszámhoz.

l Soha ne tegye le az elektromos 
kéziszerszámot, mielőtt a 
betétszerszám teljesen le 
nem áll. A forgó betétszerszám 
érintkezésbe léphet azzal a 
felülettel, ahová letette, így 
Ön elvesztheti az elektromos 
kéziszerszám feletti uralmát.

m Ne működtesse az elektromos 
kéziszerszámot, miközben 
szállítja azt. A forgó betétszerszám 
elkaphatja a véletlenül hozzáérő 
ruházatát, és a betétszerszám 
belefúródhat a testébe.

n Tisztítsa meg rendszeresen 
az elektromos kéziszerszám 
szellőzőnyílásait. A 
motorventilátor port szív a 
házba, és a fémpor nagymértékű 
felhalmozódása elektromos 
veszélyekhez vezethet.

o Ne használja az elektromos 
kéziszerszámot gyúlékony 
anyagok közelében. A szikrák 
meggyújthatják az ilyen anyagokat.

p Ne használjon olyan 
betétszerszámot, amelyek 
folyékony hűtőfolyadékot 

igényelnek. A víz vagy az egyéb 
hűtőfolyadékok áramütést 
okozhatnak.

III.  A használatra vonatkozó 
további biztonsági utasítások

Visszacsapás és megfelelő 
figyelmeztetések

A visszacsapás az elakadt vagy 
megszorult forgó betétszerszám 
– például csiszolókorong, 
csiszolótányér, drótkefe stb. – 
hirtelen reakciója. 
Az elakadás vagy megszorulás 
a forgásban lévő betétszerszám 
hirtelen megállásához vezet. 
Ezáltal a kontrollálatlan elektromos 
kéziszerszám a betétszerszám 
megszorulásának helyén annak 
forgásirányával ellentétesen 
felgyorsul.

Ha pl. a csiszolókorong elakad vagy 
megszorul, a munkadarabba bevágó 
csiszolókorong széle megakadhat, 
és vagy a csiszolókorong eltörhet, 
és a gép visszacsaphat. Ilyenkor a 
csiszolókorong a kezelő felé vagy 
vele ellenkező irányba mozog, a 
csiszolókorong megszorulási helyén 
való forgásiránytól függően. Ilyenkor 
a csiszolókorongok el is törhetnek.

A visszacsapás az elektromos 
kéziszerszám rossz vagy hibás 
használatának következménye. 
Ez az alábbiakban ismertetett, 
megfelelő óvintézkedésekkel 
megakadályozható.

a Fogja szorosan az elektromos 
kéziszerszámot, és állítsa a 
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testét és a karját olyan helyzetbe, 
amelyben a visszacsapás erejét 
fel tudja fogni. Mindig használja 
a pótmarkolatot (ha van), hogy 
a lehető legnagyobb mértékben 
uralja a visszacsapás erejét vagy 
a bekapcsoláskor jelentkező 
reakciónyomatékokat. A kezelő 
a megfelelő óvintézkedésekkel 
ura lehet a visszacsapó vagy 
reakcióerőknek.

b Soha ne vigye a kezét a forgó 
betétszerszámok közelébe. A 
betétszerszám a visszacsapásnál a 
keze fölé kerülhet.

c Kerülje el testével azt a 
területet, ahova az elektromos 
kéziszerszám visszacsapás 
során elmozdul. A visszacsapás 
az elektromos kéziszerszámot a 
csiszolókorong blokkolási helyén 
való mozgásával ellentétes irányba 
mozgatja.

d Mindig különösen óvatosan 
dolgozzon a sarkok, éles 
szegélyek stb. környezetében. 
Gátolja meg, hogy a 
betétszerszám visszapattanjon 
a munkadarabtól, vagy 
beszoruljon. A forgó 
betétszerszám a sarkoknál, 
éles peremeknél hajlamos 
az elakadásra, illetve 
visszapattanáskor a megszorulásra. 
Ez a készülék feletti uralom 
elvesztését vagy visszacsapást 
okoz.

e Ne használjon láncos vagy 
fogazott fűrészlapot. Az ilyen 
betétszerszámok gyakran 

okozhatnak visszacsapást, vagy 
az elektromos kéziszerszám feletti 
kontrollvesztést.

Különleges biztonsági utasítások 
csiszoláshoz és vágáshoz:

a Csak az elektromos 
kéziszerszámhoz engedélyezett 
csiszolótestet és az ahhoz előírt 
védőburkolatot használja. Az 
olyan csiszolótesteket, amelyeket 
nem ehhez az elektromos 
kéziszerszámhoz terveztek, nem 
lehet megfelelően lefedni, és nem 
biztonságosak.

b A védőburkolatot biztonságosan 
kell felhelyezni az elektromos 
kéziszerszámra, és a lehető 
legbiztonságosabban kell 
beállítani, vagyis úgy, hogy a 
csiszolótest lehető legkisebb 
része nézzen szabadon a kezelő 
felé. A védőburkolatnak védenie 
kell a kezelőt a letört daraboktól 
és a csiszolótest véletlen 
megérintésétől.

c A csiszolótesteket csak az 
ajánlott alkalmazásokhoz lehet 
használni. Például: Soha ne 
csiszoljon a vágókorong oldalsó 
felületével! A vágókorongokat a 
korong élével történő csiszolásra 
tervezték. A csiszolótestre ható 
oldalirányú erő széttörheti azt.

d Mindig hibátlan, megfelelő 
méretű és formájú szorítókarimát 
használjon az Ön által választott 
csiszolókoronghoz. A megfelelő 
karimák alátámasztják a 
csiszolókorongot, és így csökkentik 
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a csiszolókorong törésének 
veszélyét. A vágókorongokhoz való 
karimák eltérhetnek az egyéb 
csiszolókorongok karimáitól.

e Ne használja nagyobb 
elektromos kéziszerszámok 
használt csiszolókorongjait. 
A nagyobb elektromos 
kéziszerszámok csiszolókorongjai 
nem alkalmasak a kisebb 
elektromos kéziszerszámok 
nagyobb fordulatszámához és 
eltörhetnek.

Kiegészítő biztonsági utasítások 
vágócsiszoláshoz:

a Kerülje a vágókorongok 
megszorulását vagy a túl nagy 
erővel történő rányomást. Ne 
végezzen túl mély vágásokat. A 
vágókorong túlterhelése megnöveli 
annak igénybevételét, valamint az 
elakadásra és a megszorulásra való 
hajlamát, és azzal a visszacsapás 
vagy a csiszolótest törésének 
veszélyét.

b Kerülje el a forgó vágókorong 
előtti és mögötti területet. Ha a 
munkadarabban Önnel ellentétes 
irányba vezeti a vágókorongot, 
visszacsapás esetén az elektromos 
kéziszerszám a forgó koronggal 
közvetlenül Önre csapódhat.

c  Amennyiben a vágókorong 
elakad, vagy Ön megszakítja a 
munkavégzést, kapcsolja ki a 
készüléket, és tartsa nyugodtan, 
míg a korong teljesen le nem áll. 
Soha ne kísérelje meg kihúzni 
a még mozgó vágókorongot a 

vágásból, mert az visszacsaphat! 
Állapítsa meg és hárítsa el a 
beakadás okát.

d Ne kapcsolja be újra az 
elektromos kéziszerszámot, 
mikor az még a munkadarabban 
van. A vágókorongnak először 
el kell érnie a maximális 
fordulatszámot, mielőtt folytatná 
a vágást. Ellenkező esetben a 
vágókorong elakadhat, kiugorhat 
a vágásból, vagy visszacsapást 
okozhat.

e  Támassza alá a lapokat vagy 
a nagyobb munkadarabokat, 
hogy lecsökkentse az elakadt 
vágókorong okozta visszacsapás 
veszélyét. A nagy munkadarabok 
a saját súlyuk alatt behajolhatnak. 
A munkadarabot mindkét oldalán, 
valamint a vágás közelében és a 
széleken is alá kell támasztani.

f  Legyen különösen óvatos 
a falakban vagy a be nem 
látható területeken végzett 
„rekeszes vágásoknál”. A 
bemerülő vágókorong a gáz- vagy 
vízvezetékek, elektromos vezetékek 
vagy más tárgyak vágásánál 
visszacsapást okozhat.

FIGYELEM! A készülék felső 
részén egy orsóreteszelés 

található. Soha ne nyomja be az 
orsóreteszelést, amikor a korong 
forog!

FIGYELEM! Csak megerősített 
csiszolókorongokat és 

fazékköveket használjon.
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A csiszolókorongok kezelése, 
szállítása és tárolása:

A csiszolókorongok törékenyek, 
valamint ütésre és ütközésre 
érzékenyek. Ezért különleges 
intézkedések szükségesek:

a  Ne ejtse le a korongokat, és kerülje 
el a hirtelen ütődéseket.

b  Ne használjon leesett vagy 
megrongálódott korongokat.

c  Kerülje el a rezgéseket vagy 
rázkódásokat a használat közben.

d  Kerülje el a rongálódásokat a 
felfogó furaton.

e  Kerülje a csiszolófelület terheléseit.

f  A csiszolókorongokat lapjára 
fektetett vagy függőleges 
helyzetben, száraz, fagymentes 
helyen és állandó közepes 
hőmérsékleten kell tárolni.

g A csiszolókorongokat az eredeti 
csomagolásukban vagy speciális 
tárolókban és polcokon kell tárolni.

6 –  Készüléktől függő 
biztonsági utasítások

•  Az olyan X rögzítésű elektromos 
kéziszerszámokhoz, amelyeknél 
a kapcsolóvezeték cseréjéhez 
speciálisan előkészített 
csatlakozóvezetékre van 
szükség: Ha az elektromos 
kéziszerszám csatlakozóvezetéke 
megrongálódott, speciálisan 

előkészített csatlakozóvezetékre 
kell cserélni, amely az 
ügyfélszolgálaton keresztül 
szerezhető be.

•  Tartozékcsere és karbantartási 
munkák előtt húzza ki a hálózati 
csatlakozót, és várja meg a motor 
és az orsó teljes leállását.

•  Az orsóreteszelést csak álló 
motornál és orsónál nyomja be.

•  Csak maximálisan megengedett 
átmérőjű vágókorongokat szereljen 
be.

•  Tartozék szerelésekor vegye 
figyelembe a gép és a tartozék 
forgásirányát.

•  A tartozékok megengedett 
fordulatszáma nem lehet 
alacsonyabb, mint a gép üresjárati 
fordulatszáma.

•  Használjon kéz-, szem-, 
hallásvédőt és szükség esetén 
arcvédőmaszkot.

•  A gépet közvetlenül a 
munkadarabbal történő érintkezés 
előtt kapcsolja be.

•  Soha ne tegye le a járó gépet a 
kezéből.

•  Rögzítse a munkadarabokat 
csavarszorítókkal.

•  Soha ne használja a 
vágókorongokat nagyoláshoz.
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•  A csiszolókorongokat a gyártó 
utasításai szerint gondosan kell 
tárolni és kezelni.

•  Ellenőrizze a korongot az a 
használat előtt, ne használjon 
letört, repedt vagy más módon 
sérült termékeket.

•  Bizonyosodjon meg arról, 
hogy a csiszolószerszámok a 
gyártó utasításai szerint vannak 
felhelyezve.

•  Gondoskodjon elválasztólapok 
használatáról, amennyiben 
azok a csiszolóanyaggal együtt 
rendelkezésre állnak, és azok 
alkalmazás előírás.

•  Gondoskodjon a csiszolóanyagok 
megfelelő felhelyezéséről 
és rögzítéséről, és járassa a 
szerszámot üresjáratban 30 
másodpercig biztonságos 
helyzetben. Azonnal állítsa meg, 
ha jelentős rezgések lépnek fel, 
vagy más hiányosságokat állapít 
meg. Ennek az állapotnak a 
fellépésekor ellenőrizze a gépet az 
ok megállapításához.

•  Ne használjon külön 
szűkítőhüvelyeket vagy 
adaptereket a csiszolókorongok 
nagyobb lyukakhoz történő 
alkalmassá tételéhez.

•  Menetes betéttel rendelkező 
csiszolószerszámok esetén 
bizonyosodjon meg arról, hogy 
a menet elég hosszú az orsó 
hosszának felvételéhez.

•  Gondoskodjon arról, hogy a 
használat közben keletkező 
szikrák ne okozzanak veszélyt, 
pl. ne találjanak el személyeket, 
és ne gyújtsanak meg gyúlékony 
anyagokat.

•  Gondoskodjon arról, hogy poros 
munkáknál a szellőzőnyílások 
szabadon legyenek. Amennyiben 
szükségessé válik a por 
eltávolítása, először az elektromos 
kéziszerszámot válassza le 
az áramellátásról (használjon 
nemfémes tárgyakat), és kerülje a 
belső alkatrészek károsodását.

•  A korong a szerszám lekapcsolása 
után tovább forog. A készüléket 
csak a teljes leállás után tegye le a 
kezéből.

•  Mindig használjon szem- és 
hallásvédőt

•  Amennyiben szükséges, egyéni 
védőeszközt – pl. porvédőmaszkot, 
kesztyűt, sisakot –, valamint 
megfelelő védőöltözetet – pl. 
védőkötényt – kell viselni.

A készüléket nem alkalmas 
olyan személyek (a gyermekeket 
is beleértve) általi használatra, 
akik fizikailag, érzékszervileg 
vagy szellemi képességükben 
korlátozottak, illetve hiányzik az 
ehhez szükséges tapasztalatuk és/
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vagy ismeretük. Ezen személyek csak 
a biztonságukért felelős személy 
felügyelete mellett, illetve a készülék 
használatára vonatkozó utasításaival 
használhatják. A gyermekeket 
felügyelet alatt kell tartani, hogy ne 
játsszanak a készülékkel.

Biztonsági megjelölés

A házon látható szimbólumok 
jelentése a következő:

Ne dobja a háztartási sze-
métbe!

Fontos! Vegye figyelembe 
a használati útmutatóban 
foglaltakat!

Viseljen védőszemüveget. 

Használjon hallásvédőt 

Önkéntes „Bevizsgált 
minőség” minőségi pecsét

A burkolat kettős védőszi-
geteléssel rendelkezik

CE-jel (az európai bizton-
sági szabványoknak való 
megfelelőség)

7 –  Összeszerelés és 
beállítási munkák

Védőburkolat

A korongburkolat (3) pozíciója 
hozzáigazítható a mindenkori 
munkakörülményekhez. Ehhez oldja 
ki a csavart (11) egy csavarhúzóval, 
és fordítsa a burkolatot az új 
pozícióra. Húzza meg újra a csavart 
(3. ábra).

A jelen termék csomagolásában 
található zárt korongburkolat 
kizárólag a vágókorongokhoz készült.

FIGYELEM! A védőburkolat 
zárt oldalának a szikráktól és 

a szilánkoktól való védelem 
érdekében mindig a kezelő felé kell 
néznie.

A csiszoló, ill. nagyoló munkálatok 
megkönnyíthetők a kifejezetten 
ehhez a munkavégzéshez 
tervezett védőberendezéssel. 
Ez a védőberendezés a 2002381 
cikkszámon rendelhető meg a 
megadott szervizcímen

A védőburkolat fel és leszerelése

Igény és alkalmazás szerint a 
védőburkolat teljesen levehető. Ehhez 
a csavart (11) annyira kell meglazítani, 
hogy a burkolatot elforgatással 
ki lehessen venni a csiszolófej 
vezetőhornyából.

A felszerelést fordított sorrendben 
végezze.

Szerszámok szerelése
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FIGYELEM! A készüléken 
végzett bármilyen munka előtt 

húzza ki a hálózati csatlakozót!

Vágókorongok, csiszoló és 
nagyolókorongok

Az orsón (4) (2. ábra) bármilyen fajta 
csiszoló- és vágókorong (hajlított 
A/B, lapos) rögzíthető. A korong 
fajtájától és vastagságától függően 
ehhez megfelelő rögzítőtárcsa (9) 
és szorítóanya (8) elrendezést kell 
választani.

Nyomja be mélyen az orsóre-
teszelő gombot (5), és tartsa 
ebben a pozícióban. Ha szük-

séges, forgassa el az orsót a szabad 
kezével, amíg a helyére nem kattan A 
mellékelt körmöskulccsal húzza meg 
szorosan a szorítóanyát (6. ábra). 
A 6 mm-nél vastagabb korongokkal 
történő munkavégzés nem javasolt.

FIGYELEM! Csere előtt hagyja 
lehűlni a korongokat, mivel 

fennáll az égési sérülés veszélye! 
Mindig felszerelt korongvédő 
burkolattal kell dolgozni!

FIGYELEM! A tartozékoknál 
vegye figyelembe a gyártó 

adatait.

A megengedett fordulatszámnak 
magasabbnak kell lennie a készülék 
üresjárati fordulatszámánál.

Kiegészítő markolat

A kiegészítő markolat (6) a 
munkamódtól függően három 

különböző helyre szerelhető fel a 
csiszolófejen (4. ábra).

8 – Üzemeltetés

A készülék biztonsági okokból egy 
Paddle kapcsolóval (biztonsági 
funkcióval) van ellátva, amely 
megakadályozza a véletlen 
újraindítást (pl. áramkimaradás 
esetén) (1a ábra).

•  Bekapcsolás: Tolja előre a 
bekapcsolóreteszt, majd szorítsa 
a készülékhez a Paddle kapcsolót, 
és tartsa ebben a helyzetben.

•  Kikapcsolás: Engedje el a Paddle 
kapcsolót.

A Paddle kapcsolót tartósan nem 
lehet reteszelni.

Próbajáratás

FIGYELEM! Minden 
használatbavétel előtt és 

minden szerszámcsere után 
végezzen el próbajáratást!

Mindig győződjön meg arról, hogy 
a szerszámok hibátlan állapotban 
vannak-e, helyesen szerelték-e fel 
őket, és szabadon elforgathatók-e. A 
próbajáratásnak kb. 30 másodpercig 
kell tartania.
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9 – Használati mód

•  Teremtsen biztonságos 
alátámasztási felületeket a 
megmunkálandó munkadarabhoz

•  Vegye figyelembe a forgásirányt és 
a funkciót

•  Tartsa be a lehető legnagyobb 
távolságot a készülék és a kezelő 
között

•  Kerülje a munkadarabra gyakorolt 
lökéseket.

FIGYELEM! Azbeszttartalmú 
anyagot ne munkáljon meg!

Vágás

A vágókorongra csak csekély 
nyomást gyakoroljon, oldalsó 
terhelés nélkül. Igazítsa az előtolást 
az anyaghoz és a fordulatszámhoz. 
A készüléknek ellenirányban kell 
működnie (7. ábra).

FIGYELEM! Ne végezzen 
nedves vágást!

Tisztítás

Tartson a munkadarabhoz képest 
30°–40°-os munkavégzési szöget. 
A készüléket enyhe nyomással 
mozgassa ide-oda.

10 –  Karbantartás és 
környezetvédelem

FIGYELEM! Minden 
karbantartási munka előtt ki 

kell húzni a hálózati csatlakozót!

A csiszolóport rendszeresen távolítsa 
el a gépből és a szellőzőnyílásokból. 
A burkolatot csak nedves kendővel 
tisztítsa, ne használjon oldószert! Ezt 
követően alaposan törölje szárazra.

FIGYELEM! Az elektromosan 
vezető fémpor negatívan 

befolyásolhatja a készülék 
működését!

Fémmel végzett gyakori 
munkavégzés esetén rendszeresen 
fúvassa ki a szellőzőnyílásokat, és 
ha szükséges, kapcsoljon elé egy 
hibaáram-védőkapcsolót (FI).

FIGYELEM! A 
használhatatlanná vált 

elektromos és akkumulátoros 
készülékeket ne dobja a háztartási 
hulladékba! Ezeket a használt 
elektromos és elektronikai 
készülékekre vonatkozó 2012/19 
EU irányelvnek megfelelően 
szelektíven kell 
gyűjteni, és 
környezetbarát 
módon, szakszerűen 
kell újrahasznosítani.

A már nem használható 
elektromos készülékeket a helyi 
hulladékgyűjtőben kell leadni. A 
csomagolóanyagokat fajtájuk 
szerint szelektíven kell gyűjteni, 
és a helyi rendelkezések szerint 
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ártalmatlanítani. A részletekről 
tájékozódjon a helyi önkormányzatnál.

11 –  Szervizre vonatkozó 
tudnivalók

•  A gépet, a kezelési útmutatót és 
adott esetben a tartozékokat az 
eredeti csomagolásban tárolja. Így 
minden információ és alkatrész 
mindig kéznél van.

•  A Meister készülékek 
messzemenően 
karbantartásmentesek, a burkolat 
tisztításához elegendő egy nedves 
kendő használata. A további 
tudnivalókat az üzemeltetési 
útmutatóban találja.

•  A Meister készülékeket szigorú 
minőségellenőrzésnek vetik alá. 
Amennyiben ennek ellenére 
működési hiba lépne fel, kérjük, 
küldje be a készüléket szervizünk 
címére. Haladéktalanul megkezdjük 
a javítását.

•  A hiba rövid leírása lerövidíti a 
hibakeresést és a javítási időt. A 
jótállási idő alatt kérjük, mellékelje 
a garanciajegyet és a vásárlást 
igazoló bizonylatot.

•  Amennyiben nem garanciális 
javításról van szó, a javítási 
költséget kiszámlázzuk.

FONTOS! A készülék felnyitása 
a jótállási igény 

megszűnésével jár!

FONTOS! Kifejezetten felhívjuk 
a figyelmét, hogy a 

termékszavatossági törvény szerint 
nem vállalunk felelősséget a 
készülékünk által okozott károkért, 
amennyiben ezeket szakszerűtlen 
javítás okozta, vagy ha az 
alkatrészcsere során nem a mi 
eredeti alkatrészünket vagy az 
általunk jóváhagyott alkatrészeket 
használták, és a javítást nem a 
Conmetall Meister GmbH 
ügyfélszolgálata vagy arra jogosult 
szakember végezte! Ugyanez 
vonatkozik a felhasznált 
tartozékokra is.

•  A szállítási sérülések megelőzése 
érdekében a készüléket 
biztonságosan be kell csomagolni, 
vagy az eredeti csomagolást kell 
használni.

•  A jótállási idő letelte után is az Ön 
rendelkezésére állunk, és a Meister 
készülékek esetleges javításait 
kedvező áron végezzük el.
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...  allen Bestimmungen der angefu ̈hrten 
Richtlinien entspricht.

...  megfelel a felsorolt irányelvek 
valamennyi rendelkezésének.

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

Angewandte harmonisierte Normen:

Alkalmazott harmonizált szabványok: 
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

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, 
dass das nachstehende Erzeugnis ...
Kizárólagos felelősségünk tudatában  
kijelentjük, hogy az alábbi termék...

 

Winkelschleifer
 
Sarokcsiszoló
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2014/30/EU (EMV-RL)
2011/65/EU (ROHS)

D - EG-Konformitätserklärung
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 WS500-115M Nr. 5405090 BJ:2019 · SN:08001

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.
H	 -	A	műszaki	dokumentumok	megőrzése

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.04.2019
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