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Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρως κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου που κρατάτε στα 
χέρια σας προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του 
εργαλείου. Πριν από την χρήση βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί σωστά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για 
κάθε μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο και όλα τα σχετικά αρχεία μαζί με το εργαλείο.  
 
Περιεχόμενα: 

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
2. Οδηγίες ασφαλείας 
3. Συναρμολόγηση 
4. Επισκευή και συντήρηση 

 
1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αυτό το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για χρήση λείανσης και κοπής μετάλλου και δομικών υλικών. Χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα παρελκόμενα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βούρτσισμα. 
 
Περιεχόμενα συσκευασίας 
Γωνιακός τροχός 1τεμ. 
Κλειδί σύσφιξης  1τεμ. 
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 1 τεμ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF)  
2. Προφυλακτήρας 
3. Βοηθητική χειρολαβή 
4. Δίσκος λείανσης / κοπής 
5. Κουμπί ασφάλισης άξονα 

 
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού από 

ηλεκτροπληξία, φωτιά και άλλα. 
Διαβάστε και ακολουθήστε της οδηγίες ασφαλείας πριν προχωρήσετε στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. 
Κρατήστε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές και ευκολά προσβάσιμο χώρο. 
 

1. Περιβάλλον χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από οποιεσδήποτέ συνθήκες βροχής ή 
υπερβολικής υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο 
σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  

2. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες συσκευές 
που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

3. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα σε ασφαλές, 
χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 

4. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τα 
εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή του ρεύματος. 
Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  

5. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή χρήση 
τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για περιπτώσεις φθοράς. Αν δείτε 
αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα εξουσιοδοτημένο service ή 
απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν χρησιμοποιήσετε επέκταση (μπαλαντέζα) 
βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. 
Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  

  

Τάση λειτουργίας   230V/120V 

Συχνότητα λειτουργίας 50/60HZ 

Ισχύς 2400W   

Ταχύτητα περιστροφής εν κενό 6500rpm 

Διάμετρος Δίσκου 230 mm 
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6. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο στο 
ρεύμα.  

7. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ είναι 
συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή ρεύματος.  

8. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και 
χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας παρέχει 
αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  

 
9. Περιβάλλον χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από οποιεσδήποτέ συνθήκες βροχής ή 

υπερβολικής υγρασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο 
σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  

10. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες συσκευές 
που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

11. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα σε ασφαλές, 
χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 

12. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τα 
εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή του ρεύματος. 
Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  

13. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή χρήση 
τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για περιπτώσεις φθοράς.  
Αν δείτε αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα εξουσιοδοτημένο 
service ή απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν χρησιμοποιήσετε επέκταση 
(μπαλαντέζα) βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό 
πίνακα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  

14. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο στο 
ρεύμα.  

15. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ είναι 
συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή ρεύματος.  

16. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και 
χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας παρέχει 
αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  

Προσωπική ασφάλεια κατά την χρήση του εργαλείου. 
 

1. Μείνετε σε επαγρύπνηση και προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την χρήση του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το 
συγκεκριμένο εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, φαρμακευτικής αγωγής 
και άλλων ουσιών. Μια στιγμή μπορεί να φέρει την καταστροφή και να έχει σαν αποτέλεσμα τον σοβαρότατο 
τραυματισμό σας.  

2. Χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα προσωπικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο προστασίας.  Η χρήση μάσκας προστασίας, αντιολισθητικών παπουτσιών, κράνους ασφαλείας και 
προστατευτικών ακοής θα μειώσει κατά πολύ την πιθανότητα ατυχήματος.  

3. Αποτρέψτε την πιθανότητα κατάλαλος έναρξης λειτουργίας.  Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση off πριν 
συνδέσετε το εργαλείο σας στην παροχή του ρεύματος. Μην έχετε το δάκτυλο σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα.  

4. Μην τεντώνεστε για να φτάσετε σε κάποια μακρινή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα καλή ισορροπία και ότι 
είστε πάντα με τα δυο ποδιά στο πάτωμα.  

5. Ντυθείτε καταλληλά. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα η κοσμήματα. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα γάντια σας 
μακριά από κινούμενα μέρη.  

6. Αν το εργαλείο σας είναι εφοδιασμένο με απορροφητή σκόνης ή κάποιο σύστημα αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι 
αυτά είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά.   

7. Χρησιμοποιήστε μόνο μέσα προσωπικής προστασίας που είναι εγκεκριμένα για την εργασία που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε. Τα γυαλιά προστασίας πρέπει να είναι κλάσης ANSI και η μάσκα κλάσης ΝΙΟSH.   

 
Ασφάλεια και προστασία του εργαλείου σας.  

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. 
2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν δεν δουλεύει ο διακόπτης on-off. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να 

ελεγχθεί η λειτουργία του από τον διακόπτη, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επιδιορθωθεί. 
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3. Αφαιρέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή πάνω σε αυτό, 
αλλάξετε κάποιο προσθετό ή χρειαστεί να το αποθηκεύσετε. Τέτοια μετρά προστασίας μειώνουν τον κίνδυνο της 
καταλάθος εκκίνησης του εργαλείου σας. 

4. Κρατήστε τα εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε άλλους που δεν γνωρίζουν την χρήση τους και την 
λειτουργία τους να τα χρησιμοποιήσουν.  Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα σε χεριά ατόμων που δεν ξέρουν να τα 
χρησιμοποιούν.  

5. Συντήρηση εργαλείων. Ελέγξτε την εφαρμογή των διάφορων εξαρτημάτων και την ευθυγράμμιση των διάφορων 
κινουμένων μερών. Ελέγξτε για φθορά όλα τα κινούμενα μέρη καθώς επίσης και την δομική επάρκεια του εργαλείου 
σας. Αν παρατηρήσετε αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε τομέα επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο service πριν το 
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγο κακής συντήρησης.  

6. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά και πάντα σωστά συντηρημένα. Ένα σωστά συντηρημένο εργαλείο είναι πιο εύκολο 
στην χρήση του και πιο ασφαλές. 

7. Χρησιμοποιήστε τα διαφορά αξεσουάρ και το ίδιο το εργαλείο για τον σκοπό που κατασκευάστηκε λαμβάνοντας 
υπόψιν σας τις συνθήκες, την δυσκολία της δουλείας που θέλετε να ολοκληρώσετε και τις οδηγίες χρήσης.  
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σας για εργασίες που δεν σχεδιάστηκε για αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 
καταστάσεις, δυνητικά επικίνδυνες.  

 
3. Συναρμολόγηση 
 
Προτού προβείτε στη διαδικασία συναρμολόγησης βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείο από την πρίζα παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Τοποθέτηση της βοηθητικής χειρολαβής. 
Η βοηθητική χειρολαβή μπορεί να τοποθετηθεί και από τις δυο πλευρές του εργαλείου αναλόγως με τις απαιτήσεις της εργασίας. 
Τοποθετήστε την χειρολαβή από την δεξιά πλευρά του εργαλείου για χρήση με το αριστερό χέρι. 
Τοποθετήστε την χειρολαβή από την αριστερή πλευρά του εργαλείου για χρήση με το δεξί χέρι. 
 
Τοποθέτηση του προφυλακτήρα 
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. 
 
Συναρμολόγηση  
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα (2) στο κολάρο του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στην κοιλότητα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες βρίσκονται στην σωστή θέση έτσι ώστε να μπορέσετε στην συνέχεια να τοποθετήστε τις βίδες. Σφίξτε 
τις βίδες όπως επίσης και τη βίδα συγκράτησης του προφυλακτήρα. Πραγματοποιήστε περιοδικό έλεγχο των βιδών έτσι ώστε να 
είστε πάντοτε σίγουροι ότι βρίσκονται στην θέση τους και ότι είναι καλά σφιγμένες. Ο προφυλακτήρας θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένος με την κλειστή πλευρά να προστατεύεται ο χειριστής από τα τμήματα των υλικών που εκσφενδονίζονται κατά την 
διάρκεια της εργασίας. 
 
Αποσυναρμολόγηση 
Αφαιρέστε το παξιμάδι συγκράτησης και τον δίσκο μαζί με την ροδέλα τοποθέτησης χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης. 
Αφαιρέστε τις βίδες μαζί με τις ροδέλες 
Τέλος αφαιρέστε τον προφυλακτήρα από το εργαλείο. 
 
Τοποθέτηση του δίσκου  
Χρησιμοποιήστε δίσκους οι οποίοι έχουν τις σωστές διαστάσεις, ανάλογες με τα χαρακτηριστικά του εργαλείου. Χρησιμοποιήστε 
δίσκους με ενισχυτικά υλικά. Ο δίσκος θα πρέπει να μην έρχεται σε επαφή με τον προφυλακτήρα καθώς περιστρέφεται. 
 
Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Πιέστε το κουμπί κλειδώματος του άξονα και περιστρέψτε τον άξονα ωσότου κλειδώσει. Κατά την διάρκεια της παρακάτω 
διαδικασίας κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφάλισης του άξονα. 
Αφαιρέστε το παξιμάδι σύσφιξης του δίσκου χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης. 
Τοποθετήστε τον δίσκο στη ροδέλα τοποθέτησης. 
Τοποθετήστε το παξιμάδι συγκράτησης στον άξονα και σφίξτε χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης. 
Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης του άξονα και βεβαιωθείτε ότι ο άξονας περιστρέφετε ελεύθερα.  
 
4. Χρήση 
 Δώστε μεγάλη προσοχή κατά την εκκίνηση του εργαλείου. 
Χρησιμοποιήστε μέσα συγκράτησης του τεμαχίου που πρόκειται να κατεργαστείτε. Κρατήστε σταθερά το εργαλείο 
χρησιμοποιώντας και τα δύο σας χέρια. 
Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ασφαλή απόσταση από το σημείο εφαρμογής του εργαλείου. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην θέση OFF όταν βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα. 
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Το εργαλείο θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το υλικό που πρόκειται να κατεργαστείτε μόνο εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία. 
Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για να λειάνετε ή να κόψετε κομμάτια μαγνησίου. 
 
Ενεργοποίηση του εργαλείου (ON) 
Πιέστε προς τα εμπρός τον διακόπτη έτσι ώστε να βρεθεί στην θέση ΟΝ. 
Το εργαλείο θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει εν λειτουργία ενώ αφήσετε τον διακόπτη. 
Απενεργοποίηση του εργαλείου (OFF)  
Πιέστε τον διακόπτη και αυτός θα επιστρέψει στην θέση OFF. 
Το εργαλείο θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το υλικό που πρόκειται να κατεργαστείτε μόνο εφόσον βρίσκεται σε 
λειτουργία. 
κρατήστε το εργαλείο έτσι ώστε οι σπινθήρες να κατευθύνονται μακριά από εσάς ή από άλλους παρευρισκόμενους και από 
εύφλεκτα υλικά. 
Κατά την λείανση και για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε να επιλέξετε μια γωνία χρήσης μεταξύ των 150 και των 300. 
Κατά την διάρκεια της κοπής χρησιμοποιείστε με την ιδανική ταχύτητα κοπής το εργαλείο σας για το συγκεκριμένο υλικό 
κατεργασίας. Μην ασκείτε μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που πρέπει, μην το στρέφετε και μη δημιουργείτε ταλάντωση. 
Το εργαλείο θα πρέπει να κατευθύνεται σε κατεύθυνση αντίθετη με την φορά περιστροφής του δίσκου, στην αντίθετη 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να αναπηδήσει ανεξέλεγκτα έξω από το υλικό το οποίο επεξεργάζεστε. Ελέγξτε τους δίσκους κοπής 
και λείανσης για σημάδια φθοράς. Οι δίσκοι που έχουν υπερβεί τα όρια φθοράς μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην απόδοση 
του εργαλείου. Αντικαταστήστε τους δίσκους όποτε αυτοί υπερβαίνουν τα όρια φθοράς τους.  
Μην αφήνετε το εργαλείο σε κάποιο σημείο ενώ αυτό ακόμα λειτουργεί. 
Μην αφήνετε το εργαλείο σε επιφάνειες οι οποίες έχουν σκόνη, η σκόνη μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό του μηχανήματος. 
Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το κουμπί ασφάλισης του άξονα για να σταματήσετε τον άξονα ενώ λειτουργεί ακόμα το εργαλείο. 
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων 

1. Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί:  
Ο διακόπτης λειτουργίας (ΟΝ/OFF) βρίσκεται στην θέση OFF. Βλάβη στο καλώδιο προέκτασης τροφοδοσίας ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

2. Ο ηλεκτροκινητήρας του εργαλείου δεν μπορεί να αποδώσει την μέγιστη ταχύτητα:  
Το καλώδιο προέκτασης είναι πολύ λεπτό ή έχει μεγαλύτερο μήκος απ’ το επιτρεπτό. Η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι χαμηλότερη των 230V. 

3. To εργαλείο υπερθερμαίνεται: 
 Φραγμένες οπές αερισμού-ψύξης, καθαρίστε τις οπές με ένα στεγνό πανί.  
Υπερφόρτωση του εργαλείου, λανθασμένη χρήση. 

4. Παρουσία μεγάλου αριθμού σπινθήρων ή αρρυθμία λειτουργίας κινητήρα: 
Φθαρμένες ψήκτρες (καρβουνάκια) ή παρουσία σκόνης στο εσωτερικό του εργαλείου.  
Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  

 
5. Συντήρηση και επισκευή 

 
Συντήρηση 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείου δεν βρίσκεται στην πρίζα προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης. Ο συστηματικός καθαρισμός αποτελεί ένας από τους παράγοντες που μπορούν να συνάδουν στην μακροχρόνια 
διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου.  
 
Καθαρισμός 
Καθαρίστε συστηματικά το εργαλείο χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί( προτείνεται μετά από κάθε χρήση). Διατηρήστε καθαρές 
τις οπές αερισμού – ψύξης από σκόνη και άλλα υπολείμματα. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς 
νοτισμένο πανί με λίγο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να αλλοιώσουν τα πλαστικά μέρη του εργαλείου. 
 
Λίπανση 
Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν χρειάζεται επιπλέον λίπανση. 
 
Περιβάλλον 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την μεταφορά, το εργαλείο συσκευάζεται χρησιμοποιώντας στιβαρή συσκευασία η 
οποία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Παρακαλούμε να σεβαστείτε το περιβάλλον και να ανακυκλώσετε τα 
παραπάνω υλικά. 
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Rated voltage   230V/120V 

Frequency 50/60HZ 

Input power 2400W   

No load speed 6500rpm 

Diameter 230 mm 
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