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Οδηγίες Χρήσης BDT1000 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αντικείμενο Περιγραφή 
Κινητήρας 230 VAC. 50 Hz, μονοφασικός, 150 watt, 0-8 Amperes (εκκίνηση), 0,7 AMPS 

(χωρίς φορτίο), 0,8 Amps (με φορτίο) 
Ταχύτητα εν κενό 0-9900 rpm
Καλώδιο τροφοδοσίας 5ft. 
Δίσκος λείανσης 1-3x3/4” δίσκο λείανσης
Μήκος ευκάμπτου άξονα 79 cm 
Διάμετρος ευκάμπτου άξονα 31mm 
Υποδοχή ευκάμπτου άξονα 31mm 
Επιπλέον Επιλογή ταχύτητας μέσω διακόπτη/ 100 εξαρτήματα 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ 

Θα χρειαστείτε το παρόν εγχειρίδιο στο μέλλον για να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας και 
για την συντήρηση και την εγκατάσταση του εργαλείου σας. Επίσης θα χρειαστείτε το 
παρόν εγχειρίδιο για τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειαστείτε στο μέλλον ή για τα σχεδία 
αστής τελευταίες σελίδες.  

Οδηγίες ασφάλειας και προφυλάξεις. 
Προσοχη: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, κάποιες βασικές προφυλάξεις πρέπει να 
παρθούν ώστε να μειώσετε την πιθανότητα ατυχήματος ή φθοράς στο εργαλείο σας. 
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν εργαλείο. 

1. Αποφύγετε να εργάζεστε μόνο σας. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα ένα επιπλέον
άτομα θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει και να σας προσφέρει τις πρώτες
βοήθειες.

2. Αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος. Αποσυνδέστε το εργαλείο σας όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, όταν χρειάζεται να αλλαχθεί κάποιο εξάρτημα, καθώς επίσης και
κατά την διάρκεια τη συντήρησης και του καθαρισμού. Ποτέ μην απομακρύνεστε
και αφήνετε το εργαλείο σας να δουλεύει.

3. Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή
σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς

4. Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι
περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

5. Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό σας αν δεν τον χρειάζεστε. Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σας πρέπει αυτό να αποθηκεύετε σε ένα στεγνό μέρος για να
αποφύγετε ζημίες από διάβρωση. Πάντα κρατάτε τα εργαλεία σας κλειδωμένα και
μακριά από παιδιά.

6. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα
μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου.
Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα
κινούμενα μέρη του εργαλείου.

7. Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας.
Εξαρτήματα προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, κράνος ή
ωτοασπίδες τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον
κίνδυνο τραυματισμού.

8. Μην τεντώνεστε. Κρατήστε ασφαλή πάτημα και μην χάνετε την ισορροπία σας.
9. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Επιθεωρήστε του δίσκους σας για

ραγίσματα και τα καλώδια για φθορά. Αν υπάρχει φθορά αντικαταστήστε τα
φθαρμένα εξαρτήματα αμέσως από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

10. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την δουλειά που θέλετε να κάνετε.
Μην ζορίζετε ένα μικρό εργαλείο για να κάνει μια δουλειά που θα γινόταν πολύ πιο
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ευκολά με ένα μεγαλύτερο. Μην τροποποιείτε και μην χρησιμοποιείτε για 
διαφορετικό λόγο το παρόν εργαλείο.  

11. Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε
κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή
απροσεξίας κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

12. Ελέγξτε για σπασμενα εξαρτηματα. Πριν χρησιμοποιησετε καποιο εργαλειο
ελεγξτε την ακαιρεοτητα των εξαρτημάτων του και επιλέξτε αν θα το
χρησιμοποιήσετε ή θα επισκεφθείτε το κατά τοπους αρμοδιο συνεργειο για
επισκευη. Ελεγξτε την ευθηγραμιση και την συναρμογη των εξαρτηματων  του
εργαλειου σας όπως επισης ελέγξτε και γη ατυχών φθορές σε εξαρτήματα του
εργαλείου σας. Οποιοδήποτε εξάρτημα είναι σπασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί
και να επισκευασθεί πριν την χρήση του εργαλείου από έναν εξουσιοδοτημένο
τεχνικό. Μην χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο αν ο διακόπτης λειτουργίας σας
δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

13. Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ. Όταν προχωράτε σε κάποια
αντικατάσταση χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά αξεσουάρ. Η χρήση οποιουδήποτε
αλλού εξαρτήματος που δεν είναι εγκεκριμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία
θα ακυρώνει την εγγύηση για ολόκληρο το εργαλείο.

14. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή κάτω από την
επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά την
λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

15. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε
προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Επιπρόσθετες οδηγίες ασφάλειας για το συγκεκριμένο εργαλείο.
1. Όταν μεταχειρίζεστε μεταλλικά αντικείμενα ο τροχός μπορεί να δημιουργήσει

κάποιες σπίθες που θα προσγειωθούν στο πρόσωπο σας ή στα ρούχα σας.
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα προστασίας και τα κατάλληλα ρούχα προστασίας.
Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν μεταχειρίζεστε το εργαλείο σας κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά είναι στην θέση τους καθώς
επίσης και ότι φοράτε μάσκα προστασίας.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι λείανσης γυρνάνε στην σωστή ταχύτητα σύμφωνα με
την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε και την ποιότητα του δίσκου που
θα χρησιμοποιήσετε.

3. Χρησιμοποιήστε νερό για να βρέχετε συχνά το αντικείμενο σας μετα την
κατεργασία του ώστε για να αποφύγατε υπερθέρμανση. Προσέχετε να μην
βρέξετε το ηλεκτρικό σύστημα του τριβείου.

4. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο για να σταθεροποιήσετε το κομμάτι σας. Αν δεν
σταθεροποιήσετε το κομμάτι σας υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει το εργαλείο από
το χέρι σας και να τραυματιστείτε από την ροπή στρέψης.

5. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δίσκο για την κάθε εργασία σας. Χρησιμοποιήστε
δίσκους από καρβίδιο του πυριτίου για μη μεταλλικά αντικείμενα.

6. Όταν λειαίνεται κομμάτια χρησιμοποιήστε το κάτω μέρος του δίσκου. Κρατάτε
πάντα τα χεριά σας μακριά ποτών περιστρεφόμενο δίσκο και το πλαίσιο για την
συγκράτηση του κομματιού.

Σημ.: Η απόδοση του εργαλείου  μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τάση του 
δικτύου της περιοχή που βρίσκεστε. Επέκταση καλωδίου μπορεί επίσης να 
επηρεάζει την απόδοση του εργαλείου σας. 
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Προσοχη.: Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν 
εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τι πιθανές περιπτώσεις κίνδυνων που 
μπορεί να εμφανιστούν. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τον χρήστη ότι η κοινή 
λογική και η σύνεση δεν περιλαμβάνονται μέσα στην υπάρχουσα συσκευασία και 
θα πρέπει ένα παραχθούν από τον ίδιο.  

Χρήση 

Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το 
τριβείο.  

1. Εισάγετε την πρίζα παροχής ρεύματος (36) στην
υποδοχή του δικτύου σας.

2. Γυριστέ τον περιστροφικό διακόπτη (31) δεξιά
για να ενεργοποιήστε το εργαλείο σας και να
ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής του.

3. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο γυριστέ
τον περιστροφικό διακόπτη αριστερόστροφα.

4. Ποτέ μην αφήνετε το τριβείο να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Πάντα
απενεργοποιείτε το εργαλείο σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιώντας το τριβείο.
Προσοχη: Ο δίσκος τριβής μπορεί να φύγει από την βάση του και να προκαλέσει
ατυχήματα. Οι δίσκοι τριβής πρέπει αν ελέγχονται πάντα για ραγίσματα και
ατέλειες. Ο δίσκος ελέγχετε ακουστικά για ατέλειες και ραγίσματα. Χτυπήστε με
ένα κατσαβίδι την εξωτερική διάμετρο του δίσκου. Θα πρέπει να ακούσετε έναν
ήχο παρόμοιο με αυτόν της καμπάνας. Αν ακούσετε έναν πιο βαθύ ήχο μην
χρησιμοποιήσετε τον δίσκο τον συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος δίσκος υπάρχει
σοβαρή πιθανότητα να έχει κάποιο ράγισμα και να καταστραφεί δημιουργώντας
ατύχημα αν τον χρησιμοποιήσετε.

1. Πάντα φέρνετε σε επαφή το κομμάτι σας με τον δίσκο απαλά.
2. Το κομμάτι σας γρηγορά θ θερμανθεί. Για αυτόν τον λόγο έχετε πάντα διπλά

σας ένα δοχείο με νερό ώστε να μπορείτε να το ψύξετε οποιαδήποτε στιγμή.
3. Όταν ε[εξ εργάζεστε με μεγάλη ταχύτητα κομμάτια χάλυβα προσέξτε την

απότομη αλλαγή θερμοκρασίας καθώς επίσης και την συγκέντρωση
θερμοκρασίας μιας και κάτι τέτοιο θα μπορούν σε να προκαλέσει θραύση στο
κομμάτι σας και αλλαγή στα χαρακτηριστικά του κομματιού σας.

4. Γη μικρά κομμάτια οπό τμητές κατσαβιδιού , αποφύγετε να τα τροχίζετε
εφαρμόζοντας πίεση πάνω στον δίσκο με μεγάλη γωνιά μιας και αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει κόλλημα του κομματιού σας αναμεσά στο πλαίσιο και
στον δίσκο.
Χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο άξονα με το τριβείο.
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1. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο άξονα (32) με το κάλυμμά
(14). Ευθυγραμμίστε και εισάγετε τον άξονα.
Μπορεί να μπει στην θέση του μόνο με έναν τρόπο.

2. Σφίξτε το παξιμάδι του ευκάμπτου άξονα (37) πάνω
στο κάλυμμά (14)

3. Γλιστρήστε στην θέση του το κάλυμμά του τσοκ (49)
4. Χαλαρώστε το παξιμάδι (47) με ένα κλειδί (50)
5. Εισάγετε το εξάρτημα (48) στο τσοκ (46) και σφιχτέ

το παξιμάδι
6. Γλιστρήστε το κάλυμμά του τσοκ (49) πάνω από το

συγκρότημα του τσοκ
7. Πιάστε τον εύκαμπτο άξονα με το ένα σας χέρι και

γυριστέ τον διακόπτη με το άλλο σας χέρι.
Προσοχη: πάντα φοράτε γυαλιά ασφάλειας όταν
χρησιμοποιείτε το τριβείο χειρός.

8. Όταν τελειώσετε , σβηστέ το τριβείο και περιμένετε να σταματήσει η περιστροφή του
εργαλείου σας πριν το ακουμπήσετε κάτω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Το μηχάνημα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. 
• Τακτικά καθαρίζετε τα κατάλοιπα τροχίσματος από τον προφυλακτήρα και τα καπάκια.
• Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σε καλή
κατάσταση.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ελαττωματική συσκευή.
• Το σέρβις πρέπει γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο για τη χρήση που έχει κατασκευαστεί.
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