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Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Elektrowerkzeug ist zur universellen 
Anwendung: Trennen, Schleifen und Schaben 
bestimmt. Besonders ist es geeignet für 
randnahe und wandbündige Arbeiten an Holz, 
Kunststoffen, Nichteisenmetallen, Gipsplatten, 
Wand- und Bodenfliesen.

Dieses Elektrowerkzeug darf ausschließlich mit 
Original-Zubehör betrieben werden.
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung 
sowie bei Veränderungen an der Maschine 
übernimmt der Her steller keinerlei Haftung.
Das Gerät ist ausschließlich für den privaten 
Gebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht geeignet
für gewerblichen Einsatz.

Beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise, 
die Montage- und Bedienungsanleitung 
sowie darüber hinaus die allgemein geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen 
Sicherheitsbestimmungen für Elektromaschinen.
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam 
durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.
Ein unsachgemässer Gebrauch kann zu Schäden 
an Personen und Gegenständen führen. 
Personen, die mit der Anleitung nicht vertraut 
sind, dürfen das Gerät nicht bedienen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig 
auf.
Kindern und Jugendlichen ist die Benutzung des 
Gerätes nicht gestattet.

Allgemeine Sicherheitshinweisefür 
Elektrowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle 
Sicherheitshinweise und Anweisungen. 

Versäumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen können 
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere 

Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete 
Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) 
und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit:

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und 
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete 
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug 
nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in 
der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder 
Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen 
Funken, die den Staub oder die Dämpfe 
entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere 
Personen während der Benutzung des 
Elektrowerkzeuges fern. Bei Ablenkung können 
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren

2. Elektrische Sicherheit:

a) Der Anschlussstecker des 
Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose 
passen. Der Stecker darf in keiner Weise 
verändert werden. Verwenden Sie 
keine Adapterstecker gemeinsam mit 
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. 
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen 
verringern das Risiko eines elektrischen 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 Elektrowerkzeuge von Regen 
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser 
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in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines 
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um 
das Elektrowerkzeug zu  tragen, aufzuhängen 
oder um den  Stecker aus der Steckdose zu 
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, 
Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden 
Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte 
Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug 
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungskabel, die auch für den 
Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung 
eines für den Außenbereich geeigneten 
Verlängerungskabels verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges 
in feuchter Umgebung nicht 
vermeidbar ist, verwenden Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, 
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft 
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. 
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn 
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von 
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. 
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch 
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften 
Verlezungen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung 
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, 
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm 
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des 
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von 
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte 
Inbetriebnahme. Vergewissen Sie sich, dass 
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor 
Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. 
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges 
den Finger am Schalter haben oder das 
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung 
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge 
oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug 
oder Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale 
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen 
sicheren Stand und halten Sie jederzeit 
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das 
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen 
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie 
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten 
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern 
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, 
Schmuck oder lange Haare können von sich 
bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug-und 
-auffangeinrichtungen montiert werden 
können, vergewissern Sie sich, dass diese 
angeschlossen sind und richtig verwendet 
werden. Verwendung einer Staubabsaugung 
kann Gefährdungen durch Staub verringern.

4. Verwendung und Behandlung des 
Elektrowerkzeuges

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden 
Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte 
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden 
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer 
im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen 

DE
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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 Geräteeinstellungen 
vornehmen, zubehörteile wechseln 
oder das Elektrowerkzeug weglegen. 
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte 
Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf. Lassen Sie Personen 
das Elektrowerkzeug nicht benutzen, 
die mit diesem nicht vertraut sind oder 
diese Anweisungen nicht gelesen haben. 
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von 
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit 
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche 
Teile einwandfrei funktionieren und nicht 
klemmen, ob Teile gebrochen oder so 
beschädigt sind, dass die Funktion des 
Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen 
Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des 
Elektrowerkzeuges reparieren. Viele Unfälle 
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten 
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und 
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge 
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich 
weniger und sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, 
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen 
Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die 
Arbeitsbedingungen und die auszuführende 
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen 
für andere als die vorgesegenen Anwendungen 
kann zu gefährlichen Situationen führen.

5. Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von 
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit 
wird sichergestellt, dass die sicherheit des 
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise für das 
Multifunktionswerkzeug

- Halten Sie das Elektrowerkzeug beim 
Arbeiten fest mit beiden Händen und 
sorgen Sie für einen sicheren Stand. Das 
Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen sicherer 
geführt.

- Sichern Sie das Werkstück. Ein mit 
Spannvorrichtungen oder Schraubstock 
festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als 
mit Ihrer Hand.

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. 
Materialmischungen sind besonders gefährlich. 
Leichtmetallstaub kann brennen oder 
explodieren.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit 
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.

- Berühren Sie nicht das Netzkabel, wenn 
es während des Betriebs beschädigt 
oder durchtrennt wird. Ziehen Sie sofort 
den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 
anschließend ausschließlich von einem 
Fachmann oder der zuständigen Servicestelle 
reparieren. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

- Tragen Sie beim Wechsel der 
Einsatzwerkzeuge Schutzhandschuhe. 
Einsatzwerkzeuge werden bei längerem 
Gebrauch warm.

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur für 
Trockenschliff.
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- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es feucht 
ist und auch nicht in feuchter Umgebung. Das 
Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht 
das Risiko eines elektrischen Schlages.

- Halten Sie die Hände vom Sägebereich fern. 
Greifen Sie nicht unter das Werkstück. Bei Kontakt 
mit dem Sägeblatt besteht Verletzungsgefahr.

- Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, 
um verborgene Versorgungsleitungen 
aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche 
Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit 
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem 
Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung 
kann zur Explosion führen. Eindringen in eine 
Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung 
oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.

- Schließen Sie, wenn Sie im Freien arbeiten, 
das Gerät über einen Fehlerstrom (FI)-
Schutzschalter mit maximal 30 mA 
Auslösestrom an. Verwenden Sie nur ein für den 
Außenbereich zugelassenes Verlängerungskabel.

Warnung! Die durch die Bearbeitung 
entstehenden schädlichen / giftigen Stäube 
stellen eine Gesundheitsgefährdung für die 
Bedienperson oder in der Nähe befindliche 
Personen dar.
Tragen Sie Schutzbrille und eine geeignete 
Staubschutzmaske!
Sorgen Sie bei der Bearbeitung von Kunststoffen, 
Farben, Lacken, etc. Für ausreichende Belüftung.
Tränken Sie Materialien oder zu bearbeitende 
Flächen nicht mit lösungsmittelhaltigen 
Flüssigkeiten.

Vibrations-Belastung
Beim Arbeiten mit diesem Gerät entstehen Hand-
Arm-Vibrationen. Verhalten Sie sich richtig um 
die Vibrationsbelastung zu verringern.
- unterbrechen bzw. wechseln Sie bei hoher 
Vibrationsbelastung häu ger die Tätigkeit
- halten Sie die Hände warm
- greifen Sie die Maschine während der Arbeit nur 
so fest wie nötig

- arbeiten Sie nur mit technisch einwandfreien 
Maschinen und Schleifkörpern
- wählen Sie bei drehzahlverstellbaren 
Maschinen die Drehzahl entsprechend der 
Anforderung Werden diese Empfehlungen 
nicht befolgt, können bei längeren Arbeiten 
mit hoher Vibrationsbelastung gesundheitliche 
Beeinträchtigungen auftreten.
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Zeichenerklärung

Achten Sie auf alle Zeichen und Symbole, die 
in dieser Anleitung und auf Ihrem Werkzeug 
angegeben sind. Merken Sie sich diese Zeichen 
und Symbole. Wenn Sie die Zeichen und Symbole 
richtig interpretieren, können Sie sicherer und 
besser mit dem Gerät arbeiten.

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung 
lesen!

Schutzbrille tragen!

Gehörschutz tragen!

Gute und widerstandsfähige 
Handschuhe tragen!

   

    

   

Verwenden Sie beim Bearbeiten von 
Staub erzeugenden Materialien stets 
einen Atemschutz.

Altgeräte sind Wertstoffe, sie gehören 
daher nicht in den Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns 
mit Ihrem aktiven Beitrag bei der 
Ressourcenschonung und beim
Umweltschutz zu unterstützen und 
dieses Gerät bei den - falls vorhanden 
- eingerichteten Rücknahmestellen 
abzugeben.

In Übereinstimmung mit geltenden 
europäischen Richtlinien

Schutzklasse II

Gerätebeschreibung

1. Ein-/Ausschalter
2. Stellrad Schwingzahlvorwahl
3. Spannscheibe
4. Tauchsägeblatt
5. Schabmesser
6. Schleifblatt
7. Schleifplatte
8. Schnell-Verrigelungsknopf
9. Zusatzhandgriff 

Vor der Inbetriebnahme

Überprüfen Sie Gerät und Kabel auf 
einwandfreie Funktion und 
betriebssicheren Zustand.

Arbeitshinweise
Alle Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
Achten Sie darauf die Lüftungsschlitze nicht mit 
der Hand abzudecken.

 ACHTUNG

Beim ersten Einschalten das Werkzeug nicht auf 
das Gesicht richten. Nicht fest eingespannte 
Werkzeuge können bei Erreichen hoher 
Drehzahlen sich lösen oder zerspringen.

Verletzungsgefahr!
Die besten Ergebnisse werden mit der richtigen 
Drehzahl sowie geeignetem Zubehör erzielt.
Testen Sie die optimale Drehzahl an einem 
Probewerkstück aus.

Werkzeuge

Schabmesser (B7)

Werkstoffe:
- Holzwerkstoffe, Gipskartonplatten, Kunststoffe 
und weitere weiche Materialien. Nicht für Nägel,
Schrauben, Nichteisenmetalle und Fliesen.
Anwendung:
Schaben die Farbe und den Kleber an dem 
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Boden.

Schleifplatte(B8)

Werkstoffe:
- Alle Materialien, abhängig von Schleifblatt.
Anwendung:
- Kleinere Trockenschleifarbeiten an schwer 
zugänglichen Stellen.
- Schleifen von Holz, Lacken, Farbe, Glas und 
Stein.

Tauchsägeblatt(B9)

Werkstoffe:
- Holzwerkstoffe, Gipskartonplatten, Kunststoffe 
und weitere weiche Materialien. Nicht für Nägel,
Schrauben, Nichteisenmetalle und Fliesen.
Anwendung:
- Kleinere Trenn- und Sägeschnitte in beengten 
Bereichen.
- Z.B. Passgenaue Ausschnitte in Möbeln und 
beim Heimwerken. Trennen von Profilen.

Montage

Werkzeugmontage

Klappen Sie den Schnell-Verriegelungsknopf(8) 
auf und setzen Sie das Werkzeug so auf die 
Maschine, dass die Aufnahme des Werkzeugs in 
die Aufnahme der Maschine einrastet. (siehe B2)
Drücken Sie den Schnell-Verriegelungsknopf(8) 
nach unten (B3).
Prüfen Sie vor dem Einschalten der Maschine, ob 
die Befestigung gegen Verdrehung gesichert ist.
Zum Werkzeugwechsel entnehmen Sie 
das Werkzeug durch Lösen des Schnell-
Verriegelungsknopfes (8).

Schleifblattmontage

Befestigen Sie die Schleifplatte(7).
Das Schleifblatt(6) setzen Sie an einer Seite der 
Schleifplatte bündig an, legen das Schleifblatt 
bündig auf und drücken es mit einer leichten 
Drehung fest. (B4)

Zum Abnehmen der Schleifplatte fassen Sie diese 
an einer Ecke und ziehen es nach oben ab.

Arbeiten mit dem Multitool

EIN/AUS-Schalten

Zum Einschalten schieben Sie den Ein-/
Ausschalter (1) nach vorne (Stellung I).
Zum Ausschalten schieben Sie den Ein-/
Ausschalter nach hinten (Stellung O).

Schwingzahl vorwählen(B6)

Wählen Sie mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl 
(2) die benötigte Schwingzahl vor.

HINWEIS: Die erforderliche Schwingzahl ist 
vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen 
abhängig und kann durch praktischen Versuch 
ermittelt werden.

Funktionsprinzip

Das Werkzeug schwingt durch den oszillierenden 
Antrieb bis zu 22 000 mal pro Minute um die 
Antriebsachse. Dadurch dringt das Werkzeug 
ohne großen Kraftaufwand in das Material ein 
und ermöglicht saubere Schnitte selbst bei 
beengten Platzverhältnissen.

Trennen

Verarbeiten Sie nur weiche Fliesen und 
Steinwerkstoffe. Keine harten Werkstoffe wie 
Keramik und Granit. Nicht für Nägel, Schrauben, 
Nichteisenmetalle und Fliesen.

Schleifen

Nur einwandfreie Schleifblätter verwenden! 
Achten Sie auf einen gleichmäßigen Arbeitsdruck 
und bearbeiten Sie die Arbeits fläche leicht 
rotierend.

Zu hoher Arbeitsdruck führt zu stärkerem 
Verschleiß des Gerätes und der Schleifblätter und 
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nicht zu einer höheren Schleifleistung.
Schleifblätter, mit denen Metall bearbeitet wurde, 
nicht mehr für Holz verwenden.

Technische Daten

Netzspannung:                                            230-240 V~
Netzfrequenz:                                                          50 Hz
Aufnahmeleistung:                                               400 W
Leerlaufdrehzahl n0:                     15000-22000 min-1

Schutzklasse                                                                II/ 
Schalldruckpegel LPA :                                      84 dB(A)
Schallleistungspegel LWA:                                95 dB(A)
Unsicherheit K:                                                     3 dB(A)
Vibrationen:                                                ah=5.87 m/s2

Unsicherheit K:                                                   1,5 m/s2

Wartung und Pflege

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den 
Netzstecker.
Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststoffteile 
einen feuchten Lappen.
Keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder 
spitze Gegenstände verwenden.
Befreien Sie die Belüftungsöffnungen und 
bewegliche Teile regelmäßig von festsitzendem 
Staub mit einer weichen Bürste oder Pinsel.

Reparaturen

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene 
Zubehör- und Ersatzteile. Sollte das Gerät trotz 
unserer Qualitätskontrollen und Ihrer Pflege 
einmal ausfallen, lassen Sie Reparaturen nur von 
einem autorisierten Elektro-Fachmann ausführen.

Umweltschutz

 Alt-Elektrogeräte dürfen nicht mit 
dem Hausmüll entsorgt werden. 
Bitte bringen Sie sie zu einer 
Rücknahmestelle. Informieren 
Sie sich diesbezüglich bei Ihrer 

Gemeindeverwaltung oder beim Fachhandel.
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Proper usage

This electric tool is for universal use for cutting, 
grinding and scraping purposes. It is ideal for 
working close to the edge of and wall-¬flush 
wood, plastics, non-ferrous metals, plasterboards, 
wall and fl¬oor tiles.

This electric tool may only be used with genuine 
accessories.

The manufacture assumes no liability whatsoever 
for improper use or if the machine has been 
tampered with.

The machine is suitable only for private use. The 
machine is not suitable for commercial use.
Give equal attention to the safety instructions, 
assembly and operating instructions as well as 
prevailing accident preventions regulations.

Safety instructions and warnings

The equipment complies with the safety 
regulations required for electrical equipment.
Read through the instructions for use before 
starting up the equipment.
Improper use can lead to personal injury and 
property damage. Persons, who are not familiar 
with the instructions, may not operate the 
equipment.
Keep the instructions for use in safe custody.
Children and youths are not permitted to operate 
the equipment.

General Power Tool Safety Warnings 

WARNING Read all safety warnings and 
all instructions. Failure to follow the 

warnings and instructions may result in electric 
shock, fire and/ or serious injury. 

Save all warnings and instructions for future 
reference. 

The term “power tool” in the warnings refers to 

your mains-operated (corded) power tool or 
battery-operated (cordless) power tool. 

1) Work area safety 

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered 
or dark areas invite accidents. 

b) Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.
 
c) Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can cause 
you to lose control. 

2) Electrical safety 

a) Power tool plugs must match the outlet. 
Never modify the plug in any way. Do not use 
any adapter plugs with earthed (grounded) 
power tools. Unmodified plugs and matching 
outlets will reduce risk of electric shock. 

b) Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, radiators, 
ranges and refrigerators. There is an increased 
risk of electric shock if your body is earthed or 
grounded. 

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 

d) Do not abuse the cord. Never use the 
cord for carrying, pulling or unplugging the 
power tool. Keep cord away from heat, oil, 
sharp edges and moving parts. Damaged 
or entangled cords increase the risk of electric 
shock. 

e) When operating a power tool outdoors, use 
an extension cord suitable for outdoor use. 
Use of a cord suitable for outdoor use reduces 
the risk of electric shock. 

UK
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f) If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces 
the risk of electric shock. 

3) Personal safety 

a) Stay alert, watch what you are doing and 
use common sense when operating a power 
tool. Do not use a power tool while you are 
tired or under the influence of drugs, alcohol 
or medication. A moment of inattention while 
operating power tools may result in serious 
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment 
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard 
hat, or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking 
up or carrying the tool. Carrying power tools 
with your finger on the switch or energising 
power tools that have the switch on invites 
accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. A wrench or a key 
left attached to a rotating part of the power tool 
may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewellery. Keep your hair, clothing and 
gloves away from moving parts. Loose clothes, 
jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

g) If devices are provided for the connection 
of dust extraction and collection facilities, 
ensure these are connected and properly 

used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct 
power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at the 
rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch 
does not turn it on and off. Any power tool 
that cannot be controlled with the switch is 
dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source 
and/or the battery pack from the power tool 
before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such 
preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions 
to operate the power tool. Power tools are 
dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for 
misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may affect the power tool’s operation. 
If damaged, have the power tool repaired 
before use. Many accidents are caused by poorly 
maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting 
edges are less likely to bind and are easier to 
control.

g) Use the power tool, accessories and tool 
bits etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions 
and the work to be performed. Use of the 
power tool for operations different from those 
intended could result in a hazardous situation.
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5) Service

a) Have your power tool serviced by a 
qualified repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.

Safety advice relating specifically to this 
multifunction tool

- When working, hold the electrical power 
tool firmly with both hands and keep a proper 
footing and balance. It is safer to guide the 
electrical power tool using both hands.

- Secure the workpiece. A workpiece held in a 
clamp or vice is kept more securely in place than 
one held by your hand.

- Keep your working area clean. Mixtures of 
materials can be particularly dangerous. Light 
metal alloy dust may burn or explode.

- Do not operate the device if the mains lead 
or mains plug is damaged.

- Do not touch the mains lead if it becomes 
damaged or cut through while you are using 
the device. Pull the plug out of the mains socket 
immediately and have the device repaired by a 
suitably qualified person or at your service centre. 
Damaged mains leads increase the risk of electric 
shock.

- Wear protective gloves when replacing a tool 
in the device. Tools heat up with prolonged use.

- Use the electrical power tool only for dry 
abrading / sawing / cutting.

- Do not operate the device if it is damp and 
do not use it in a damp environment. Water 
entering an electrical device increases the risk of 
electric shock.

- Keep your hands away from the area of the 
saw blade. Do not grip the underside of the 

workpiece. Contact with the saw blade may result 
in injury.

- Use a suitable detector to locate concealed 
services supply cables / pipes or approach 
your local public utilities services providers. 
Contact with electricity cables can lead to fire 
or electric shock. Damaging a gas pipe can lead 
to an explosion. Penetration of a water pipe can 
lead to property damage or to electric shock.

- If you use the device outdoors, always 
connect it through a residual current device 
(RCD) with a maximum trip current of 30 mA. 
If using an extension lead, always use one that is 
approved for outdoor use.

Warning! Any harmful / noxious dusts generated 
from sanding represent a risk to the health of the 
person operating the device and to anyone near 
the work area.
Wear safety glasses and a dust protection mask!
Ensure that there is adequate ventilation when 
working on plastic, paint, varnish etc.
Do not soak the materials or the surface you 
are about to work on with liquids containing 
solvents.

Vibrations
Your hand and arm will be exposed to vibrations 
when working with this device.
If you take the correct action you can reduce the 
strain of these vibrations.
- Take regular breaks or change the type of work 
you are doing regularly if it involves a great deal 
of vibration.
- Keep your hands warm.
- Only hold the machine as tightly as necessary 
during work.
- Only use machines and sanding/grinding 
equipment which are in perfect working order.
- Select the speed on adjustable-speed machines 
to suit the requirements of the job in hand.
If you fail to follow these recommendations, 
you may su er health problems if you work for 
long periods on jobs which generate a lot of 
vibrations.
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Description of symbols

Pay attention to all the signs and symbols shown 
in these instructions and on your tool.
Make a note of these signs and symbols. If you 
interpret the signs and symbols correctly, your 
work with the machine will be safer and better.

Read the instructions for use before 
starting the machine.

Wear safety goggles.

Wear ear protection.

Wear good quality, strong gloves.

   

    

   

Always use breathing apparatus when 
machining materials which generate 
dust.

End of life machines contain valuable 
materials and therefore they should not 
be placed in household waste.
We would ask you to play your part in 
protecting resources and help protect 
the environment by returning this 
machine to a return point (if one is 
available) when it reaches the end of its 
life.

In accordance with applicable European 
directives

Protect class II

Layout

1. On/Off switch 
2. Oscillation speed setting wheel
3. Clamping plate
4. Plunge saw blade
5. Scraping knife
6. Sanding paper 
7. Backing plate
8. Quick lock button
9. Auxiliary handle 

Before use

Check that the machine and the cable are 
in perfect working order and safe to use.

Instructions for use

Comply with all the safety instructions. Ensure 
that you do not cover the ventilation slits with 
your hand.

 IMPORTANT

Do not point the machine towards your face 
when you switch it on for the rst time. Any tools 
which are not securely clamped may become 
loose or rupture when the machine reaches high 
speed.

Danger of injury!
For best results use the correct speed and 
suitable accessories.
Test the correct speed using a sample piece.

Tools

Scraper blade (B7)

Materials
- Wooden materials, plasterboard, plastics 
and other soft materials. Not for nails, screws, 
nonferrous metals and tiles.
Application
Scraping the paint and the adhesive on the 
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¬floor.

Grinding disc (B8)

Materials
- All materials depending on grinding/sanding 
paper
Application
- Minor dry grinding/sanding work in areas with 
difficult access.
- Grinding/Sanding wood, paint, glass and stone.

Immersion saw blade (B9)

Materials
- Wooden materials, plasterboard, plastics 
and other soft materials. Not for nails, screws, 
nonferrous metals and tiles.

Application
- Small cutting and sawing work in constricted 
areas.
- For example cutting precise holes in furniture 
and for DIY applications. Cutting sections.

Assembly

Pull the quick lock button(8) and fit the tool of 
your choice to the machine so that mounting on 
the tool engages securely in the mounting on the 
machine. (B2)

Push the quick lock button (8) down (B3)
Check that the tool is secure before you switch 
on the machine.
To change the tool, undo the quick lock button 
(8).

Fitting a grinding/sanding sheet

Secure the grinding/sanding disc (7).
Place the grinding/sanding sheet (6) flush on 
one side of the grinding/sanding disc, lay the 
grinding/ sanding sheet at and press it into 
position with a slight turn. (B4)
To remove the grinding/sanding disc, take hold 

of it at one corner and pull it upwards.

Working with the multitool

Switching ON/OFF

Push the ON/OFF switch (1) forwards (position I) 
to switch on the machine.
Push the ON/OFF switch (1) backwards (position 
O) to switch off the machine.

Selecting the oscillation speed (B6)

Preselect the required oscillation speed using the 
oscillation speed setting wheel (2).

NOTE: The required oscillation speed depends 
on the material and the working conditions and 
can be determined by means of a practical test.

Function principle

The tool oscillates up to 22,000 times per minute 
around the drive axis due to the oscillating drive.
This helps the tool to penetrate the material 
without requiring any great force and allows it to 
cut cleanly evening constricted areas.

Cutting

Only cut soft tiles and stone materials. Do not cut 
hard materials such as ceramics and granite. Not 
for nails, screws, non-ferrous metals and tiles.

Grinding/Sanding

Only use perfect grinding/sanding sheets. Ensure 
that you apply even pressure and rotate the 
machine around the working area.
Excessive working pressure will result in heavy 
wear on the machine and grinding/sanding 
sheets and not to better results.
Grinding/Sanding sheets which have been used 
on metal must not be used on wood afterwards.
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Technical data

Mains voltage:                                             230-240 V~
Mains frequency:                                                    50 Hz
Power rating:                                                          400 W
Idling speed:                                     15000-22000 rpm
Protection class                                                         II /   
sound pressure level:                                       84 dB(A)
sound power level:                                           95 dB(A)
Uncertainty K:                                                       3 dB(A)
Vibrations:                                                   ah= 5.87m/s2

Uncertainty K:                                                     1.5 m/s2

Service and Maintenance

Pull the plug before carrying out any work on the 
machine.
Use a damp cloth to clean the plastic parts.
Do not use any cleaning products, solvents or 
sharp objects.
Clear the ventilation openings and moving parts 
from dust with a soft brush or paintbrush at 
regular intervals.

Repairs

Only use accessories and spare parts 
recommended by the manufacturer. If the 
equipment should fail some day in spite of our 
quality controls and your maintenance, only have 
it repaired by an authorized electrician.

Environmental Protection

End of life electrical equipment must 
not be placed in household waste. 
Please take it to a return point. Find out 
about your n
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Προβλεπόμενη χρήση

Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο προορίζετε για 
κόψιμο, γυάλισμα και απόξεση. Είναι ιδανικό 
για εργασίες σε δυσπρόσιτα σημεία σε όλες τις 
επιφάνειες.

Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο με τα γνησιά εξαρτήματα 
του.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθηνή για 
αντικανονική χρήση ή αν έχει μεταποιηθεί η 
αρχική σχεδίαση του εργαλείου σας.

Το εργαλείο είναι κατάλληλο για προσωπική 
χρήση μόνο. Δεν προορίζετε για επαγγελματική 
χρήση. Δώστε την προσοχή σας στις οδηγίες 
ασφάλειας τόσο και στις οδηγίες χρήσης του 
συγκεκριμένου εργαλείου.

Οδηγίες ασφάλειας και 
προειδοποιήσεις

Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες 
ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η 

μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για 
μελλοντική χρήση.

Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε 
στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία 
που λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με 
μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

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

b) Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε 
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους με 
εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά 

εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και να 
προκαλέσουν φωτιά.

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

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

a) Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να 
ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε 
ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες 
στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα άθικτα 
βύσματα και οι πρίζες οι οποίες ταιριάζουν θα 
μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα 
αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. 
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν 
το σώμα σας είναι γειωμένο.

c) Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή 
σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε 
ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.

d) Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να 
μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να το βγάλετε 
από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά 
από ζεστές επιφάνειες, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα 
ή κινούμενα μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα 
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) 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.

f) Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού 
εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να 
αποφευχθεί χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια 
βραχυκύκλωσης για προστασία. Η χρήση 
αυτής της ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.

GR
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3) Προσωπική ασφάλεια

a) 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.

b) 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.

c) Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. 
Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση 
Off πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα 
και πριν να σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. 
Η μεταφορά του εργαλείου με το δάχτυλο στο 
διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

d) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το 
εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα κλειδί 
μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό.

e) Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό 
πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό 
σας επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του 
εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή.

f) 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.

g) Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει 
σύνδεση με σύστημα απορρόφησης σκόνης 
σιγουρευτείτε ότι το έχετε συνδέσει και το 
χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση αυτού του 
συστήματος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους 

που συσχετίζονται με την σκόνη.

4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου

a) Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. 
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την 
κατάλληλη εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει 
την εργασία πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη 
ασφάλεια στο ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε.

b) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν 
ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε 
μηχάνημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι 
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα 
πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλαγή 
εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με 
τον τρόπο αυτό μειώνετε τον κίνδυνο της κατά 
λάθους εκκίνησης.

d) Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά 
από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα 
που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές να το 
λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι 
επικίνδυνα στα χέρια ατόμων που δεν έχουν την 
κατάλληλη γνώση.

e) Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε 
για προβλήματα στα κινούμενα μέρη, σπασμένα 
ανταλλακτικά και για όποια άλλη κατάσταση 
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του 
μηχανήματος. Εάν το εργαλείο είναι χαλασμένο 
θα πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο 
σέρβις για επισκευή. Πολλά ατυχήματα μπορεί 
να προκύψουν από ένα κακό συντηρημένο 
εργαλείο.

f) Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. 
Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι πιο 
απίθανο να μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί.

g) Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα 
εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα 
με τις οδηγίες αυτές λαμβάνοντας υπόψιν 
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που 
θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του εργαλείου 
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για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις 
οποίες έχει σχεδιαστεί μπορεί να προκαλέσει 
επικίνδυνες καταστάσεις.

5) Χρήση ενός επαναφορτιζόμενου εργαλείου

a) Σιγουρευτείτε ότι ο μηχάνημα είναι σβηστό 
όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Η τοποθέτηση 
της μπαταρίας σε ένα μηχάνημα που είναι 
ενεργοποιημένο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς.

b) Να φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε 
φορτιστές που προτείνει ο κατασκευαστής. 
Ένα φορτιστής που είναι σχεδιασμένος για 
συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να είναι 
επικίνδυνος εάν χρησιμοποιηθεί σε άλλες 
μπαταρίες.

c) Χρησιμοποιήστε την σωστή μπαταρία για το 
εργαλείο. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό.

d) Κρατήστε τις καινούριες μπαταρίες μακριά 
από κέρματα, κλειδιά, πρόκες, βίδες και 
άλλα μεταλλικά αντικείμενα διότι μπορεί να 
προκληθεί βραχυκύκλωμα στις επαφές. Ένα 
βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

e) Στην περίπτωση λάθος χρήσης, μπορεί 
να υπάρξει διαρροή υγρών μπαταρίας. 
Αποφύγετε την επαφή με αυτά. Εάν τα 
ακουμπήσετε κατά λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο 
νερό. Εάν έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας 
επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Τα 
υγρά μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν κάψιμο 
στο δέρμα.

6) Σέρβις

a) Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό για σέρβις και επισκευές 
χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά 
ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η 
ασφάλεια ου εργαλείου διατηρείται.

Οδηγίες ασφάλειας ειδικά για το συγκεκριμένο 

πολυεργαλείο

- Όταν εργάζεστε με το παρόν εργαλείο, 
κρατήστε το γερά και με τα δυο σας χεριά 
και διατηρήστε την ισορροπία σας. Είναι 
ασφαλέστερο να χρησιμοποιήσετε και τα δυο σας 
χεριά για τον χειρισμό του παρόντος εργαλείου.

- Ασφαλίστε το κομμάτι κατεργασίας σας. 
Ένα κομμάτι που κρατιέται με μια τσιμπίδα ή μια 
πιάστρα είναι ασφαλέστερα στερεωμένο από ένα 
κομμάτι που το κρατάτε με τα χεριά σας.

- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό 
και τακτικό. Μίξεις ρινισμάτων μπορούν να γίνου 
πολύ επικίνδυνες. Μικρά ρινίσματα αλουμίνιου 
μπορούν αν αναφλέγουν. 

- Μην λειτουργείτε το εργαλείο σας αν η 
παροχή ρεύματος είναι χαλασμένη ή αν το 
καλώδιο σας και το φις είναι φθαρμένα. 
Ελέγξτε τα καθημερινά και προχωρήστε σε 
αντικατάσταση τους αν εντοπίσετε κάποια 
φθορά.

- Μην ακουμπάτε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος αν έχει φθαρεί κατά την διάρκεια 
της εργασίας σας. Αποσυνδέστε το εργαλείο 
σας από την παροχή αμέσως και Επισκευάστε την 
φθορά άμεσα σε ένα εγκεκριμένο κέντρο service. 
Φθαρμένο καλώδιο παροχής ρεύματος αυξάνει 
τον κίνδυνο για ηλεκτροπληξία.

- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σας μόνο γη 
εργασίες χωρίς την παρουσία νερού.

- Μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σας αν 
είναι φθαρμένο το εξωτερικό του περίβλημα 
είσοδος υγρασίας και νερού στο εργαλείο σας 
μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία για τον 
χρήστη. 

- Κρατήστε τα χεριά σας μακριά από την 
λεπίδα και από κοφτερά σημεία. Μην κρατάτε 
το κομμάτι σας από την πίσω του μεριά οπού 
μπορεί να κοπείτε από την λάμα του εργαλείου 
σας.
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- Χρησιμοποιήστε ένα ανιχνευτή καλωδίων για 
να εντοπίσετε γραμμές τροφοδοσίας νερού 
και ηλεκτρικού ρεύματος κρυμμένα μέσα σε 
τοίχους . Η διάτρηση ενός σωλήνα αεριού μπορεί 
να οδηγήσει σε έκρηξη, η διάτρηση καλωδίου 
ρεύματος σε φωτιά ή ακόμα και ηλεκτροσόκ ενώ 
η διάτρηση σωλήνων νερού μπορεί να οδηγήσει 
σε ζημιά στην περιουσία σας και ηλεκτροσόκ.

- Αν χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη 
συσκευή σε εξωτερικό χώρο τότε συνδέστε 
την σε μια παροχή οπού θα υπάρχει ρελέ 
ασφάλειας. Αν χρησιμοποιείτε επέκταση, 
χρησιμοποιήστε μια επέκταση που είναι 
εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιοδήποτε επικίνδυνο αέριο 
δημιουργείτε από εργασίες γυαλίσματος 
ή ξεχονδρίσματος απειλούν την υγειά του 
χρήστη. Αν χρησιμοποιήστε το εργαλείο σας 
για τέτοιες εργασίες πάρτε τα καταλληλά μετρά 
για τον περιορισμό της ζημίας στην υγειά σας 
χρησιμοποιώντας μάσκα αναπνοής ή/και γυαλιά 
ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός 
εξαερισμός στον χώρο σας αν εργάζεστε πάνω 
σε υλικά όπως είναι το πλαστικό , χρώματα και 
βερνίκια. Μην μουλιάζετε τα κομμάτια που θα 
επεξεργαστείτε σε διαλυτικά ή αλλά διαλύματα 
επικίνδυνα για την υγειά σας. 

Δονήσεις 
Το χέρι σας θα εκτεθεί σε δονήσεις όταν 
εργάζεστε με αυτήν την συσκευή. Αν πάρετε 
τα καταλληλά μετρά μπορείτε να μειώσετε τις 
επιπτώσεις από αυτές τις δονήσεις.
- Κάντε συχνά διαλλείματα ή αλλάξτε το τύπο 
της εργασίας σας που κάνετε αν περιλαμβάνει 
μεγάλες περιόδους με δονήσεις.
- Κρατήστε τα χεριά σας ζεστά.
- Κρατήστε το εργαλείο σας σφιχτά μόνο όσο 
διαρκεί η εργασία σας.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σας μόνο με τα 
γνησιά αξεσουάρ κοπής και ξεχονδρίσματος που 
θα βρίσκονται και σε αρίστη κατάσταση.
- Επιλέξτε την ταχύτητα σε εργαλεία που έχουν 
αυτήν την δυνατότητα ώστε να ταιριάζει στην 
φύση της εργασίας σας. 

Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες 
Υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσετε σοβαρά 
προβλήματα υγείας αν εργάζεστε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε εργασίες με ισχυρές 
δονήσεις. 
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Μέρη εργαλείου

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Ρυθμιστής ταχύτητας 
3. Πλακά συγκράτησης εργαλείου
4. Επίπεδη λεπίδα κοψίματος
5. Μαχαίρι απόξεσης
6. Γυαλόχαρτο
7. Πλακά στήριξης γυαλόχαρτου
8. Κομβίο γρήγορου κλειδώματος

Πριν την χρήση

Ελέγξτε ότι το εργαλείο ας και το καλώδιο 
τροφοδοσίας σας είναι σε τελειά 
λειτουργική καταστάληκε ασφαλές για την 

λειτουργία του εργαλείου σας. 

Οδηγίες Για την χρήση

Συμμορφωθείτε με όλες τις οδηγίες χρήσης. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε κατά την χρήση 
τους αεραγωγούς με το χέρι σας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην κατευθύνετε το εργαλείο σας προς το 
πρόσωπο σας κατά την πρώτη ενεργοποίηση. 
Οποίο εργαλείο δεν είναι σταθερά τοποθετημένο 
μπορούν να χαλαρώσουν ή να σπάσουν όταν 
το εργαλείο σας πιάσει μεγάλες ταχύτητες 
λειτουργίας. 

Κίνδυνος τραυματισμού
Για τελειά αποτελέσματα χρησιμοποιήστε την 
σωστή ταχύτητα και το κατάλληλο εξάρτημα. 
Ελέγξτε την ταχύτητα του εργαλείου σας 
κάνοντας μια δοκιμή. 

Εργαλεία

Λεπίδα απόξεσης (Β7)

Υλικά 
-Ξύλινα υλικά, γυψοσανίδες, πλαστικά και 
αλλά μαλακά υλικά. Όχι για καρφιά, βίδες, μη 

Επεξήγηση συμβόλων ασφαλείας

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα σύμβολα 
που εμφανίζονται σε αυτές τις οδηγίες και πάνω 
στο εργαλείο σας και κατανοήστε τα πλήρως. Αν 
ερμηνεύσετε τα παρακάτω σύμβολα σωστά η 
εργασία με το εργαλείο σας θα γίνει ασφαλέστερη 
και πιο αποδοτική. 

 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!

 Φορέστε γυαλιά προστασίας!

 Φορέστε ωτοασπίδες!

 Φορέστε καλής ποιότητας ισχυρά άντια.

   

    

   

 Φορέστε μάσκα προστασίας!

Μην πετάτε με τα οικιακά σκουπίδια 
όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής του 
εργαλείου σας. Τα ηλεκτρικά εργαλεία 
περιέχουν υλικά αξιοποιήσιμα από 
ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και για 
αυτό δεν πρέπει να απορρίπτονται με 
τα οικιακά σκουπίδια. Σας ζητάμε να 
παίξετε τον ρολό σας στην προστασία 
του περιβάλλοντος και να επιστρέψετε 
το παρόν εργαλείο στους ειδικούς 
χώρους που έχουν θεσμοθετηθεί από 
τον δήμο σας και την περιφέρεια σας.

 Το μηχάνημα συμμορφώνετε με τα 
Ευρωπαϊκά στάνταρ

 Κέλυφος διπλής μόνωσης
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ώστε να κολλήσει καλά στην θέση του.
Για να αφαιρέσετε το γυαλόχαρτο τραβήξτε από 
την μια μεριά προς τα πάνω. 

Δουλεύοντας με το πολυεργαλείο 

Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το 
εργαλείο σας.

Πιέστε τον διακόπτη (1) προς τα μπροστά (θέση |) 
για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο σας.
Πιέστε προς τα κάτω τον διακόπτη(1) για να 
απενεργοποιήσετε το εργαλείο σας (θέση Ο)

Θέτοντας την ταχύτητα ταλάντωσης (Β6)

Προεπιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα 
ταλάντωσης χρησιμοποιώντας την ροδέλα 
επιλογής ταχύτητας (2)

Σημείωση: Η απαιτούμενη ταχύτητα ταλάντωσης 
εξαρτάται από το υλικό που θα επεξεργαστείτε 
και τις συνθήκες εργασίας σας και μπορεί να 
επιλεχθεί μόνο πρακτικά κάνοντας δοκιμές.

Αρχή λειτουργίας

Το πολυεργαλείο σας ταλαντώνετε με ταχύτητα 
22.000 φορές το λεπτό. Αυτό βοηθάει το εργαλείο 
σας να διαπερνάει υλικό χωρίς μεγάλη δύναμη 
και επιτρέπει στο εργαλείο σας να κάνει κοπές 
ακρίβειας ακόμα και σε περιορισμένο χώρο.

Κόβοντας

Κόψτε μόνο μαλακά πλακάκια και υλικά πέτρας. 
Μην προσπαθήσετε να κόψετε σκληρά υλικά 
όπως γρανίτη και κεραμικά υλικά. 

Γυάλισμα / λείανση

Χρησιμοποιήστε μόνο γυαλόχαρτα που είναι 
σε αρίστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι εχτέ 
τοποθετήσει σωστά το γυαλόχαρτο στην 
υποδοχή του και χρησιμοποιήστε όλο το πλάτος 
του χαρτιού σας με το εργαλείο ώστε να φθείρετε 
το γυαλόχαρτο σε ίση ποσότητα παντού.

σιδηρούχα μέταλλά και πλακάκια.
Εφαρμογή
Απόξεση μπογιάς και κολλάς από το πάτωμα.

Δίσκος τριβής (Β8)

Υλικά 
Όλα τα υλικά ανάλογος του υαλοχάρτου
Εφαρμογή
Μικρές εργασίες γυαλίσματος σε περιοχές με 
δύσκολη πρόσβαση.

Βυθιζόμενη λάμα κοπής (Β9)

Υλικά
- Ξύλινα υλικά, γυψοσανίδες, πλαστικά και 
αλλά μαλακά υλικά. Όχι για καρφιά, βίδες, μη 
σιδηρούχα μέταλλά και πλακάκια.
Εφαρμογή
- Μικρές τομές και εργασίες σε περιορισμένο 
χώρο.
- Ακριβής τομές σε έπιπλα και σε ιδιόχειρες 
κατασκευές.

Συναρμολόγηση

Τραβήξτε το κουμπί κλειδώματος (8) και 
τοποθετήστε το εξαρτήματος επιλογής σας στο 
μηχάνημα έτσι ώστε να εμπλέκετε σωστά το 
εξάρτημα με την πλακά στήριξης του. (β2)

Πιέστε το κουμπί κλειδώματος (8) προς τα κάτω 
(Β3). Ελέγξτε ότι το εργαλείο είναι ασφαλές πριν 
ενεργοποιήστε το πολυεργαλείο σας.

Για να αλλάξετε το εξάρτημα απλά πιέστε το 
κουμπί κλειδώματος.(8)

Τοποθετώντας ένα καινούργιο γυαλόχαρτο

Ασφαλίστε την πλακά συγκράτησης γυαλόχαρτου 
(7)
Τοποθετήστε το γυαλόχαρτο (6) με την μεριά του 
σκρατς σε επαφή με την πλακά συγκράτησης. 
Πιέστε το γυαλόχαρτο στην πλακά στήριξης και 
εφαρμοστέ μια ελαφριά δύναμη προς τα πλαγιά 



23

Προστασία περιβάλλοντος.

Όταν τέλειωσε η διάρκεια ζωής 
του εργαλείου σας και θελήσετε να 
το απορρίψετε μην το κάνετε στα 
οικιακά σας σκουπίδια. Πηγαίντε 

το αποκρυπτόμενο εργαλείο σε ένα κέντρο 
ανακύκλωσης ή στο προορισμένο από το δήμο 
σας σημείο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

Υπερβολική πίεση θα οδηγήσει σε βαριά φθορά 
του εργαλείου σας και του γυαλόχαρτου σας και 
όχι σε μεγιστοποίηση της απόδοσης του. 

Γυαλόχαρτα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
μέταλλο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε 
ξύλινες επιφάνειες. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας：                                   230-240 V~
Συχνότητα λειτουργίας ：       50 Hz
Ισχύς ：        400 W
Ταχύτητα περιστροφής ：         15000-22000 r
Κλάση προστασίας ：                                             II /   
Πίεση ακουστική ：                                         84 dB(A)
Ένταση ακουστική：                     95 dB(A)
Αβεβαιότητα：     3 dB(A)
Δόνηση：              ah= 5.87m/s2

Σφάλμα Κ ：    1.5 m/s2

Service και συντήρηση

- Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος πριν 
προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης για το εργαλείο σας. 
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να 
καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη του εργαλείου σας 
- Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο καθαριστικό ή 
κάποιο διαλυτικό.
- Καθαρίστε τα ανοίγματα αερισμού για τον 
κινητήρα σας με την βοήθεια ενός πινέλου ή μιας 
βούρτσας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισκευές

Χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά εξαρτήματα 
και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή, Αν το εργαλείο σας χρειαστεί 
κάποια επισκευή προχωρήστε σε επισκευή 
μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο service και σε 
επισκευή μόνο από αδειοδοτημένο ηλεκτρονικό.


