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Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί δίσκους λείανσης για να λειάνει και κόβει μεταλλικές 
επιφάνειες ή δομικά υλικά. Προορίζετε για οικιακή χρήση και οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείτε 
κατάχρηση.   

Το συγκεκριμένο εργαλείο έρχεται σε εσάς χωρίς μπαταριά και φορτιστή. Τον φορτιστή του καθώς 
επίσης και την μπαταριά του μπορείτε να την προμηθευτείτε από το κατάστημα πώλησης του 
συγκεκριμένου εργαλείου. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο εργαλείο είναι 
της σειράς EVOLUTION και της ιδίας σειράς είναι και ο φορτιστής.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Στροφές λειτουργίας ………………………………………….10.000 rpm 
Διάμετρος δίσκου……………………………………………….115 mm 
Σπείρωμα άξονα …………………………………………………Μ14  
Διάμετρος άξονα ………………………………………………..22,2 mm 
Επίπεδο κραδασμών……………………………………………6.15m/s2 
Ηχητική πίεση …………………………………………………….85dB(A) 
Ηχητική ένταση…………………………………………………..96 dB(A) 
Βάρος …………………………………………………………………..1,7kg 
 

 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν προχωρήσετε σε χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.  
 

Συγχαρητήρια για την αγορά του καινούργιου σας εργαλείου. το συγκεκριμένο προϊόν έχει 
κατασκευαστεί με προσοχή στην λεπτομέρεια και σκοπός του είναι σας παρέχει μια ανεξάρτητη 
εργασίας από μπαλαντέζες και πρίζες.  
Διαβάστε το ακόλουθο εγχειρίδιο πριν την χρήση μιας και περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικές 
με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του καινούργιου σας εργαλείου. 
Κρατήστε το ακόλουθο εγχειρίδιο σε ένα καλά φυλαγμένο μέρος για μελλοντική αναφορά,  
 
 
Οδηγίες ασφαλείας 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί μπορεί να 
προκαλέσει 
 
Ειδικές οδηγίες ασφάλειας 

1. Κρατήστε το εργαλείο σας από τις μονωμένες λάβες για να αποφύγετε προβλήματα ηλεκτροπληξίας. 
Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ανιχνευτές καλωδίων πριν προχωρήσετε σε τρύπημα τοίχου. 
Βεβαιωθείτε ότι εκεί που θα τρυπήσετε δεν κρύβετε από πίσω κάποιο καλώδιο. Αν δεν έχετε 
ανιχνευτή επικοινωνήστε με έναν αδειοδοτημένο τεχνικό ώστε να ελέγξει τον τοίχο για παροχή 
ρεύματος ή νερού.  

2. Κρατήστε τα χεριά σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα του εργαλείου σας. 
3. Μην ακουμπάτε το κοπτικό εργαλείο του μηχανήματος σας αμέσως μετα την χρήση του. Αφήστε τα 

εξαρτήματα του εργαλείου σας να κρυώσουν πρώτα πριν τα ακουμπήσετε. Εξαρτήματα του εργαλείου 
σας μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα στα χεριά σας.  

4. Πάντα φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Χρησιμοποιήστε και μια 
μάσκα προσώπου όταν το περιβάλλον σας είναι πολύ σκονισμένο.  
 

Οδηγίες ασφαλείας για γωνιακό τροχό 

Προσοχή! 
Το μηχάνημα αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση ως εργαλείο τροχίσματος. Διαβάστε τις οδηγίες 
χρήσης και ασφαλείας που παρέχονται με το μηχάνημα αυτό. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή και σοβαρό τραυματισμό.  
Λειτουργίες όπως τρίψιμο, ξύσιμο με βούρτσα, λείανση δεν συνιστούμε να γίνονται με το 
μηχάνημα αυτό. Λειτουργίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το μηχάνημα μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.  
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν είναι σχεδιασμένα για το μηχάνημα αυτό και δεν 
προτείνονται από τον κατασκευαστή. Επειδή ένα εξάρτημα μπορεί να συνδεθεί στο μηχάνημα δεν 
σημαίνει ότι εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία.  
Οι αναγραφόμενες στροφές του εξαρτήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τις μέγιστες 
στροφές του μηχανήματος. Εξαρτήματα που λειτουργούν με μεγαλύτερες στροφές μπορεί να 
σπάσουν και να διαλυθούν.  
Η εξωτερική διάμετρο και το πάχος του εξαρτήματος θα πρέπει να είναι εντός των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του μηχανήματος. Εξαρτήματα με λάθος μέγεθος δεν μπορούν να ελεγχθούν 
σωστά.  
Το μέγεθος της ροδέλας και άλλων εξαρτημάτων θα πρέπει να ταιριάζει με τον άξονα του 
μηχανήματος. Εξαρτήματα με εσωτερικές τρύπες που δεν ταιριάζουν μπορεί να χαλάσουν την 
ισορροπία του μηχανήματος, να προκαλέσουν κραδασμούς και να χάσετε τον έλεγχο του 
μηχανήματος.  
Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο εξάρτημα που έχει ζημιά. Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε το εξάρτημα 
για σπασίματα ή υπερβολική φθορά. Εάν πέσει το μηχάνημα ή το εξάρτημα, ελέγξτε για ζημιές και 
επισκευάστε εάν χρειάζεται. Μετά τον έλεγχο και την τοποθέτηση του εξαρτήματος σταθείτε και 
κρατήστε άλλα άτομα μακριά από την ακτίνα εργασία του εξαρτήματος και λειτουργήστε το 
μηχάνημα σε μέγιστες στροφές χωρίς φορτίο για ένα λεπτό.  
Χαλασμένα εξαρτήματα θα σπάσουν κατά την δοκιμή αυτή.  
Φορέστε είδη προστασίας. Ανάλογα με την εφαρμογή φορέστε μάσκα προστασίας και γυαλιά 
προστασίας. Φορέστε μάσκα σκόνης, ωτοασπίδες, γάντια και ποδιά εργασίας. Τα γυαλιά 
προστασίας θα πρέπει να είναι ικανά να σταματήσουν εκτοξευόμενα αντικείμενα που μπορεί να 
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παραχθούν από την εργασία με το μηχάνημα. Η μάσκα σκόνης θα πρέπει να είναι κατάλληλη για 
το φιλτράρισμα των σωματιδίων που παράγονται από την λειτουργία με το μηχάνημα. Η μεγάλη 
έκθεση στον θόρυβο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή.  
Κρατήστε άλλα άτομα σε απόσταση ασφαλείας από τον χώρο εργασία. Οποιοσδήποτε μπει στον 
χώρο εργασίας θα πρέπει να φοράει εξαρτήματα προστασίας. Μπορεί να εκτοξευτούν αντικείμενα 
από το κομμάτι εργασίας και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.  
Κρατήστε το μηχάνημα από της μονωμένες χειρολαβές μόνο διότι υπάρχει κίνδυνος επαφής με 
ενεργά καλώδια και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.  
Τοποθετήστε το καλώδιο του μηχανήματος μακριά από τον περιστρεφόμενο εξάρτημα.  
Μην αφήσετε κάτω το μηχάνημα εάν το εξάρτημα δεν έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Το 
εξάρτημα μπορεί να πιαστεί από την επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.  
Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί όταν το μεταφέρετε. Η επαφή με το περιστρεφόμενο 
εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  
Καθαρίστε τακτικά τις εγκοπές εξαερισμού του μηχανήματος. Η φτερωτή του μοτέρ απορροφάει 
σκόνη εντός του μηχανήματος και η υπερβολική συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στο μηχάνημα.  
Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν 
ανάφλεξη.  
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που χρειάζονται υγροποιημένα ψυκτικά. Η χρήση νερού ή άλλων 
υγρών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.  
Θα πρέπει να κρατάτε το μηχάνημα από την λαβή όταν το λειτουργείτε. Χρησιμοποιήστε πάντα και 
την επιπλέον λαβή που σας παρέχεται. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό.  
 
Κλότσημα και λοιπές προειδοποιήσεις 
Το κλότσημα είναι μια απότομη αντίδραση που συμβαίνει όταν το περιστρεφόμενο εξάρτημα 
κολλήσει στο κομμάτι εργασίας. Εάν το εξάρτημα κολλήσει στο κομμάτι εργασίας θα ασκηθεί μία 
αντιστροφή από την περιστροφή δύναμη στο εργαλείο. Στην περίπτωση κλοτσήματος υπάρχει 
κίνδυνος να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Τα 
εξαρτήματα μπορεί και να σπάσουν εάν κολλήσουν στο κομμάτι εργασίας.  
Το κλότσημα είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης και μπορεί να αποφευχθεί εάν λάβετε τις παρακάτω 
προφυλάξεις:  
Κρατήστε σταθερά το μηχάνημα και τοποθετήστε το σώμα και το χέρι σας έτσι ώστε να 
απορροφήσετε την δύναμη του κλοτσήματος. Χρησιμοποιήστε πάντα την επιπλέον λαβή για να 
έχετε μεγαλύτερο έλεγχο του μηχανήματος. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το κλότσημα εάν λάβει 
τις απαραίτητες προφυλάξεις.  
Μην τοποθετήσετε τα χέρια σας κοντά στο περιστρεφόμενο εξάρτημα.  
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στο χώρο όπου το μηχάνημα θα κινηθεί στην περίπτωση 
κλοτσήματος. Το κλότσημα θα κινήσει το μηχάνημα αντίθετα από την φορά περιστροφής του 
εξαρτήματος.  
Δώστε μεγάλη προσοχή όταν εργάζεστε σε γωνίες ή αιχμηρές επιφάνειες. Γωνίες και αιχμηρές 
επιφάνειες έχουν την τάση να εμποδίσουν το περιστρεφόμενο εξάρτημα και μπορεί να 
προκαλέσουν την απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.  
Μην τοποθετήσετε αλυσίδα, ή δίσκο με δόντια στο μηχάνημα. Τέτοια εξαρτήματα μπορεί να 
προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.  
 
Οδηγίες ασφαλείας για λειτουργίες τροχίσματος και κοπής 
Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που σας προτείνει ο κατασκευαστής για το μηχάνημά σας 
επιλέγοντας επίσης το κατάλληλο προφυλακτήρα.  Δίσκοι οι οποίοι δεν έχουν σχεδιαστεί για το 
μηχάνημα αυτό δεν μπορούν να προφυλαχτούν σωστά και δεν είναι ασφαλές.  
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Ο προφυλακτήρας θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα για μέγιστη ασφάλεια έτσι 
ώστε το μικρότερο κομμάτι του δίσκου να είναι εκτεθειμένο στον χρήστη. Ο προφυλακτήρας 
βοηθάει στην προστασία του χρήστη από την κατά λάθος επαφή με τον δίσκο.  
Οι δίσκοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για προτεινόμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα μην 
χρησιμοποιείτε το πλαϊνό μέρος του δίσκου κοπής για εργασίες τροχίσματος. Οι δίσκοι κοπής 
έχουν σχεδιαστεί για την κοπή υλικών, η πλευρική πίεση στους δίσκους αυτούς μπορεί να τους 
κάνει να σπάσουν.  
Χρησιμοποιήστε ροδέλες δίσκου οι οποίες είναι το σωστό μέγεθος για τον δίσκο σας. Οι 
κατάλληλες ροδέλες στηρίζουν τον δίσκο και μειώνουν τον κίνδυνο σπασίματος.  
Οι ροδέλες για δίσκους κοπής μπορεί να διαφέρουν από τις ροδέλες για δίσκους τροχίσματος.  
Μην χρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένους δίσκους από μεγαλύτερα εργαλεία. Ένας δίσκος που έχει 
σχεδιαστεί για μεγαλύτερο μηχάνημα δεν είναι κατάλληλος για τις υψηλότερες στροφές ενός 
μικρότερου μηχανήματος.  
 
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας για εργασίες κοπής 
Μην ασκήσετε υπερβολική πίεση στον δίσκο. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια 
υπερβολικά βαθιά κοπή. Εάν υπερφορτώσετε τον δίσκο υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ή να 
προκληθεί κλότσημα.  
Μην τοποθετήσετε το σώμα σας σε ευθεία ή πίσω από τον δίσκο. Όταν ο δίσκος, κατά την 
λειτουργία κινείτε μακριά από το σώμα σας, το πιθανό κλότσημα μπορεί να σπρώξει το μηχάνημα 
πάνω σας.  
Όταν ο δίσκος κολλήσει ή εάν χρειαστεί να διακόψετε την εργασία σας για κάποιο λόγο, σβήστε το 
μηχάνημα και περιμένετε να σταματήσει τελείως πριν να το αφήσετε κάτω.  
Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον δίσκο από την κοπή όταν ο δίσκος λειτουργεί διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος κλοτσήματος.  
Μην ξεκινήσετε ξανά τον σταματημένο δίσκο που βρίσκεται στην μέση μιας κοπής. Αφήστε πρώτα 
τον δίσκο να φτάσει την μέγιστη ταχύτητα και στην συνέχει εισάγετέ τον στο κομμάτι εργασίας.  
Στηρίξτε τα μεγάλα κομμάτια εργασίας για την καλύτερη ασφάλειά σας και να αποφύγετε τον 
κίνδυνο να κολλήσει ο δίσκος. Μεγάλα κομμάτια εργασίας έχουν την τάση να διπλώνουν κάτω 
από βάρος τους. Θα πρέπει να τοποθετήσετε στηρίγματα κάτω από το κομμάτι εργασίας κοντά στο 
σημείο κοπής και κοντά στην άκρη.  
Δώστε μεγάλη προσοχή όταν πραγματοποιείτε κοπές μέσα σε τοίχους ή χώρους όπου δεν έχετε 
οπτική επαφή. Ο δίσκος μπορεί να έρθει σε επαφή με σωλήνες γκαζιού ή νερού, με ηλεκτρικά 
καλώδια ή άλλα αντικείμενα.  
 
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας για φορτιστές 

1. Πριν να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή, διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που 
βρίσκονται στον φορτιστή και την μπαταρία καθώς και τις οδηγίες χρήσης της μπαταρίας.  

2. Φορτίστε τις μπαταρίες σε εσωτερικό χώρο μόνο.  
3. Προσοχή! Εάν η μπαταρία έχει ζημιά ή σπάσιμο μην την τοποθετήσετε στον φορτιστή. Υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
4. Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε υγρά να έρθουν σε επαφή με τον φορτιστή. Υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας.  
5. Ο φορτιστής και οι μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μαζί. Μην επιχειρήσετε να 

φορτίσετε την μπαταρία με κάποιον άλλο φορτιστή.  
6. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την πρίζα.  
7. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί κάποιο χτύπημα ή εάν έχει κάποια ζημιά. 

Δώστε το σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για έλεγχο και επισκευή.  
8. Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Δώστε το σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Η 

λάθος συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή και ηλεκτροπληξία.  
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9. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα πριν να 
τον καθαρίσετε. Αφαιρώντας μόνο την μπαταρία δεν μειώνει τον κίνδυνο.  
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία 

1. Η μπαταρία για το μηχάνημα αυτό παραδίδεται σε χαμηλή φόρτιση. Θα πρέπει να την 
φορτίσετε πριν την χρήση του εργαλείου.  

2. Μην κάψετε την μπαταρία ακόμα και εάν έχει ζημιά ή εάν δεν φορτίζει πια. Υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης.  

3. Μια μικρή διαρροή υγρού μπαταρίας μπορεί να προκύψει μετά από υπερβολική χρήση ή κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτό δεν δείχνει αποκλειστικά πρόβλημα της 
μπαταρίας. Παρόλα αυτά εάν η εξωτερική στεγανοποίηση έχει σπάσει και υπάρξει διαρροή και 
επαφή με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα 
μάτια σας ξεπλύνετε με άφθονο νερό και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. 
Ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι το υγρό έχει 25-35% διάλυμα υδροξείδιο καλίου.  

4. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την μπαταρία. Εάν το πλαστικό κέλυφος της μπαταρίας σπάσει 
ή ανοίξει, σταματήστε αμέσως την χρήση της και μην την φορτίσετε.  

5. Μην αποθηκεύσετε και μην μεταφέρετε την ανταλλακτική μπαταρία στην τσέπη σας ή σε 
εργαλειοθήκη όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Η μπαταρία μπορεί 
να βραχυκυκλώσει προκαλώντας ζημιά στην μπαταρία ή προκαλώντας φωτιά ή εγκαύματα.  

 
 

Αναγνώριση μερών και εξαρτημάτων του εργαλείου σας.  

Ο προφυλακτήρας προορίζετε μόνο για εργασίες τροχίσματος 
1. Διακόπτης λειτουργίας 
2. Πίσω λαβή  
3. Κλείδωμα ατράκτου 
4. Φλάντζα συγκράτησης δίσκου 
5. Μπαταριά 
6. Βοηθητική λαβή 
7. Προφυλακτήρας 

 



8 
www.BormannTools.com 

 

 

Άνοιγμα συσκευασίας 
Προσοχή! Η συσκευασία περιέχει αιχμηρά αντικείμενα. Δώστε προσοχή καθώς ανοίγετε 
την συσκευασία. Αφαιρέστε το μηχάνημα, μαζί με τα εξαρτήματα που παρέχονται από την 
συσκευασία. Ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι σε καλή κατάσταση και ότι όλα τα εξαρτήματα 
που αναφέρονται στις οδηγίες περιλαμβάνονται.  
Επίσης ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι ολοκληρωμένα. Εάν λείπουν κάποια 
εξαρτήματα επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να σας εξυπηρετήσει το 
συντομότερο δυνατό.  
Μην πετάξετε την συσκευασία αλλά φυλάξτε την κατά την διάρκεια της εγγύησης και στην 
συνέχεια ανακυκλώστε την. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τις άδειες σακούλες 
διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

-Kάποια από τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για μικρά παιδιά. Μην τα αφήνετε σε 
μέρος που είναι προσβάσιμο από παιδιά.  

- Αν απορρίψετε κάποιο μέρος της συσκευασία προσέξτε ώστε να το απορρίψετε με τρόπο που είναι 
φιλικός προς το περιβάλλον.  

 

Μέσα στην συσκευασία θα βρείτε τα ακόλουθα: 

6. Βοηθητική λαβή  
7. Προφυλακτήρας 
8. Κλειδί αλλαγής δίσκου 

 

 

Το συγκεκριμένο εργαλείο έρχεται σε εσάς χωρίς 
κάποια μονάδα μπαταρίας και φορτιστή.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

1. Φόρτιση μπαταρίας (εικ1-2) 
Το συγκεκριμένο έρχεται σε εσάς χωρίς κάποιο στοιχείο μπαταρίας μαζί του και πρέπει εσείς να 
αγοράσετε ξεχωριστά την μπαταριά και τον φορτιστή.  

Φόρτιση μπαταρίας και κάποια στοιχεία για την σειρά Bormann Evolution. 
Το συγκεκριμένο εργαλείο έρχεται σε εσάς χωρίς κάποια μπαταριά και χωρίς φορτιστή. Αυτά είναι 
στοιχεία που πρέπει να αγοράσετε μονός σας. Όλα τα εργαλεία της σειράς Bormann Evolution  έχουν 
μπαταρίες 20V οι οποίες είναι ανταλλάξιμε μεταξύ των εργαλείων σας. Αυτό σημαίνει ότι με μια 
μπαταριά μπορείτε να χειριστείτε πολλά και διαφορετικά εργαλεία. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
της μπαταρίας και του φορτιστή για παραπάνω πληροφορίες σχετικές με τον χρόνο φόρτισης και τις 
οδηγίες χρήσης της μπαταρίας.  

Χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά για το εργαλείο σας Bormann Evolution. 

Αφήστε τις μπαταρίες σας να φορτιστούν πλήρως πριν την πρώτη χρήση τους.  

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο φορτιστές της εταιρείας Βroman με το συγκεκριμένο εργαλείο. 
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας και φορτιστή μπορεί να προκαλέσει μονιμά 
προβλήματα στο εργαλείο σας και πρόωρη φθορά του.  
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Όταν συνδέσετε τον φορτιστή σας με την 
μπαταριά σας και εκκινήσετε την 
διαδικασία της φόρτισης τότε μπορείτε να 
απομακρυνθείτε από τον φορτιστή. Οι 
μπαταρίες σας μπορούν αν φορτιστούν 
χωρίς κάποια επίβλεψη μιας και το ειδικά 
σχεδιασμένο κύκλωμα της μπαταρίας σας 
είναι απολυτά ικανό να προστατεύσει την 
μπαταριά σας από υπερφόρτωση και να 
ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του 
ρεύματος ανάλογος του φορτιού της.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε την κατάσταση 
του φορτιστή και της μπαταρίας 
πριν την χάρης του εργαλείου σας. 
Αν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι 

είναι φθαρμένη η μπαταριά σας τότε 
προχωρήστε άμεσα σε αντικατάσταση της 
με καινούργια αμεταχείριστη.  

- Για να απελευθερώσετε την μπαταριά από 
το εργαλείο σας πιέστε το κουμπί 
απελευθέρωσης (5.1) που βρίσκετε πάνω 
της και τραβήξτε την ελαφριά από το 
εργαλείο σας. (εικ 1) 

- Τοποθετήστε τον φορτιστή (9) σας στην 
παροχή ρεύματος σας και θα 
ενεργοποιηθούν το led (9.1) λειτουργίας 
ώστε να σας δείξει ότι ο φορτιστής σας έχει 
ρευματοδοτηθεί.  

- Γλιστρήστε την μπαταριά σας στην θέση του στον φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή 
σύνδεση μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή. (εικ 2) 

- Μετα από κάποια δευτερόλεπτα το κόκκινο Led (9.2) θα ανάψει ώστε να σας δείξει ότι η 
μπαταριά σας φορτίζει.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η μπαταριά σας είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ 2). Γλιστρώντας την 
μπαταριά σας πάνω στους οδηγούς της θα πρέπει να βγει κανονικά χωρίς να προκληθεί καμία 
φθορά στην μπαταριά και στον φορτιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το φως ένδειξης δεν ενεργοποιηθεί 
κατά την διάρκεια της φόρτισης τότε αντικαταστήστε την μπαταριά σας.  

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο φόρτισης του εργαλείου σας: 
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή σας από την παροχή ρεύματος.  

Προσοχη: Μην αποσυνδέσετε την παροχή τραβώντας το καλώδιο αλλά απλά τραβήξτε το βύσμα από 
την παροχή. 

- Αφαιρέστε την μπαταριά από τον φορτιστή.  
Στηρίζοντας την μπαταριά και τον φορτιστή με το χέρι σας απελευθερώστε την μπαταριά από τον 
φορτιστή. 
Σημείωση: Αν ο φορτιστής της μπαταρίας σας χρησιμοποιούταν πριν την αποσύνδεση του ότε αυτό 
σημαίνει ότι θα είναι και ζεστός. Μετα την φόρτιση της μπαταρίας σας αφήστε τον φορτιστή σας να 
ξεκουραστεί για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την επόμενη φόρτιση.  
Αν η μπαταριά σας είναι ζεστή πριν την φόρτιση λόγο χρήσης ή λόγο ηλιακής ακτινοβολίας η μπαταριά 
σας δεν θα φορτιστεί αν την συνδέσετε στον φορτιστή. Αφήστε την να κρυώσει λίγο πριν την φόρτιση 
της.  
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Αν η κόκκινη ένδειξη τρεμοσβήνει με διαστήματα 0.2 sec ελέγξτε αν υπάρχει 
κάποιο εμπόδιο στην σύνδεση μπαταρίας φορτιστή. Σε περίπτωση που η 
σύνδεση μπαταρίας και φορτιστή είναι καλή τότε πολύ πιθανόν η μπαταριά 
σας ή ο φορτιστής σας να δυσλειτουργεί. ΣΕ αυτήν την περίπτωση 
ξαναπροσπαθήστε και αν επιμένει το πρόβλημα επικοινωνήστε με το αρμόδιο 
τμήμα service. 
Κατάσταση μπαταρίας (εικ 3)  
Για να πληροφορηθείτε για το ποσό ενέργειας μέσα στην μπαταριά σας πιέστε 
το κομβίο ελέγχου κατάστασης (5.1)  

2. Συμβουλές για την καλύτερη διατήρηση της μπαταρίας σας και την 
αποδοτικότερη λειτουργία της.  

- Επαναφορτίστε την μπαταριά σας πριν αδειάσει τελείως από ενέργεια.  
- Όταν αισθανθείτε ότι η ισχύς του εργαλείου σας μικραίνει σταματήστε την 

χρήση του εργαλείου σας και επαναφορτίσετε την μπαταριά σας. Αν 
συνεχίσετε την χρήση του εργαλείου σας μέχρι την ολοκληρωτική 
εξάντληση της μπαταρίας σας αυτό θα έχει ως συνέπεια την σταδιακή και 
πιο γρήγορη φθορά της μπαταρίας σας.  

- Αποφύγετέ την επαναφόρτιση της μπαταρίας σας σε υψηλές θερμοκρασίες 
και μετα από βαριά χρήση. Αν φορτίσετε τις μπαταρίες σας μετα πόα 
πολύωρη χρήση αυτό θα έχει σαν συνέπεια την σταδιακή καταστροφή της 
μπαταρίας σας και την μείωση του προσδόκιμου ζωής της. Αφήστε την 
μπαταριά σας και επαναφορτίστε την αφού έχει κρυώσει.  

- Το συγκρότημα της μπαταρίας σας θα πρέπει να φορτίζετε όταν η 
θερμοκρασία του είναι 50C με 300C   

- Η μπαταριά σας χεριάζετε να θερμανθεί πρώτα στην κατάλληλη 
θερμοκρασία πριν την φόρτιση της και την χρήση της.  
Σημείωση: Αποτυχία θέρμανσης ή ψύξης της μπαταρίας σας μπορεί 
να οδηγήσει σε καταστροφή της μπαταρίας σας και ελάττωση της 
διάρκειας ζωής της.  

 
Τοποθέτηση βοηθητικής λαβής 

Για λογούς ασφάλειας όταν εργάζεστε με αυτόν τον τύπο ηλεκτρικού 
εργαλείου ο χρήστης πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιεί την βοηθητική 
λαβή(6). 

Βιδώστε την λαβή δεξιόστροφα στην μια από τις τρεις υποδοχές.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε 
χωρίς την χρήση του προφυλακτήρα 

Τοποθέτηση προφυλακτήρα (Εικ 5-6) 
Ο προφυλακτήρας που έρχεται μαζί με το εργαλείο σας προορίζετε 
μόνο για λείανση και όχι για κοπή. Αν έχετε σκοπό να προχωρήσετε 
σε εργασίες κοπής με το συγκεκριμένο εργαλείο πρέπει να αγοράσετε 
έναν επιπλέον προφυλακτήρα για την συγκεκριμένη εργασία που θα 
μπορεί να συγκρατεί τυχόν κομμάτια ενός φθαρμένου δίσκου.  
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα σας στο εργαλείο χρησιμοποιώντας 
τον μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης. 
Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα και εγκαταστήστε τον στο ιδανικό 
για εσάς σημείο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην προσπαθείτε να λειτουργήσετε το εργαλείο σας χωρίς τον προφυλακτήρα 
στην θέση του.  
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 Τοποθετώντας και αντικαθιστώντας αξεσουάρ (πωλούνται χωριστά 
από το υπόλοιπο εργαλείο)   (εικ 7-9) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν εγκαταστήσετε έναν καινούργιο δίσκο βεβαιωθείτε ότι 
η ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει. Σε αυτήν την περίπτωση 
αντικαταστήστε τον δίσκο σας μιας και υπάρχει περίπτωση ο δίσκο που 
θα χρησιμοποιήσετε να σπάσει και να προκαλέσει ζημιά σε εσάς και σε 
όσους είναι γύρω σας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέξτε το κατάλληλο δίσκο και εξάρτημα για την εργασία 
που θέλετε να κάνετε. Ζητήστε βοήθεια αν δεν γνωρίζετε το κατάλληλο 
εξάρτημα για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αναγραφόμενες στροφές λειτουργίας του εργαλείου σας 
δεν πρέπει αν ξεπερνάνε τις αναγραφόμενες στροφές λειτουργίας στο 
εξάρτημα σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης στην συσκευασία του 
εξαρτήματος σας.  

Οπτική επιθεώρηση: 
Πριν την εγκατάσταση δίσκων λείανσης και δίσκων τροχίσματος ελέγξτε 
τους οπτικά γη αειφανή σημάδια φθοράς και ραγισμάτων.  
Επιθεώρηση: 

- Πριν την χρήση του εργαλείου σας αφήστε το να δουλέψει για 
ένα διάστημα εν κενό ώστε να σιγουρευτείτε ότι το εργαλείο 
σας λειτουργεί σωστά και χωρίς κάποιο πρόβλημα.  

- Οι αναγραφόμενες μέγιστες στροφές λειτουργίας δεν πρέπει 
να ξεπερνιούνται. 

- Οι φθαρμένοι δίσκοι πρέπει να καταστρέφονται ώστε να είναι 
αδύνατη η περαιτέρω καταλάθος χρήση τους. 

- Πάντα χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφάλειας πριν την χρήση του 
τροχού.  

 
Σημαντικές πληροφορίες 

B, C, D (EIK 6) 

Για εργασίες κοπής και για να συμμορφωθείτε στους κανονισμούς 
λειτουργίας είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε τον προφυλακτήρα που 
περιέχετε στην συσκευασία με κατάλληλο προφυλακτήρα γη ατρόχιστά 
και κόψιμο, πριν την συγκεκριμένη εργασία 
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Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κομβίο κλειδώματος της ατράκτου. (3)  

Χαλαρώστε την φλάντζα συγκράτησης (4) γυρνώντας την 
αριστερόστροφα. Χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί 
αλλαγής εξαρτημάτων που βρίσκετε μέσα στην 
συσκευασία. (8) 

Ο άξονας του τροχού σας θα γυρίσει λίγο πριν εμπλακεί το 
κλείδωμα της ατράκτου.  

Αφαιρέστε το πάνω κομμάτι της φλάντζας σας μόνο. 

Καθίστε την φλάντζα και τον άξονα πριν εφαρμόσετε 
κάποιο εξάρτημα. 

Αν η πίσω φλάντζα (4.1) για καθάρισμα βεβαιωθείτε ότι 
θα τοποθετηθεί σωστά στις υποδοχές του άξονα και ότι 
δεν γυρνάει ελευθέρα. 

Όταν θα εφαρμόσετε το κατάλληλο εξάρτημα στον τροχό 
σας, βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε σωστά την φλάντζα 
(4) σύμφωνα πάντα και με τις οδηγίες στην προηγουμένη 
σελίδα.  

Σφίξτε την φλάντζα συγκράτησης γυρνώντας την 
δεξιόστροφα και χρησιμοποιώντας το κλειδί που βρίστε 
μέσα την συσκευασία σας ενώ κρατάτε το κλείδωμα της 
ατράκτου. (4) 

Όταν χρησιμοποιείτε καμπάνα συρματόβουρτσα τότε δεν 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποια φλάντζα λόγο της 
σχεδίασης του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Πριν εγκαταστήσετε το συγκεκριμένο αξεσουάρ 
βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο αξεσουάρ είναι σωστό και πλήρως ασφαλισμένο στην υποδοχή 
του.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην πιέζετε το κλείδωμα της ατράκτου ενώ ο γωνιακός σας τροχός βρίσκετε σε 
κίνηση. (4)  
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Διακόπτης λειτουργίας (εικ 10) 

- Πιέστε τον διακόπτη (1) μπροστά για να εκκινήσετε το γωνιακό σας τροχό.  
- Πιέστε τον διακόπτη προς τα εμπρός και κάτω ώστε να κλειδώσετε την λειτουργία του εργαλείου 

σας.  
- Για να σταματήσετε τον τροχό σας απελευθερώστε τον διακόπτη πιέζοντας τον προς τα κάτω και 

προς τα πίσω (1)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να αποφύγετε πιθανή καταλάθος έναρξη  σε περίπτωση 
αλλαγής μπαταριών ή διακοπής τροφοδοσίας ο διακόπτης λειτουργίας 
είναι εξοπλισμένος με μια προστατευτική συσκευή που αποτρέπει την 
λειτουργία του εργαλείου σας μετα από διακοπή ρευματοδότης και 
επαναφορά της. Σε αυτήν την περίπτωση απλά σπρώξτε τον διακόπτη 
σας στην θέση απενεργοποίησης και επαναφέρετε τον στην θέση 
ενεργοποίησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ακουμπήσετε το εργαλείο σας στο πάτωμα αν δεν έχει 
σταματήσει τελείως η περιστροφή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την χρήση κρατήστε τα ρούχα σας μακριά από σπίθες 
που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την χρήση του μηχανήματος σας. 
Σπίθες από την διαδικασία της λείανσης μπορεί να δημιουργήσουν 
φωτιά και επικίνδυνες καταστάσεις ειδικά αν πέσουν σε εύφλεκτα 
υλικά. Ο κίνδυνος μειώνετε αν χρησιμοποιείτε ρούχα μάλλινα ή αλλιώς 
πυράντοχο ρούχα. 

Σκόνη 
Μια μάσκα προστασίας κατάλληλη για εργασίες και σε συμφωνία με τα 
απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας πρέπει να φορεθεί πριν την χρήση.  
Λείανση Εικ 11 
Όταν πραγματοποιείτε εργασίες λείανσης διατηρήστε μια γωνιά μεταξύ 
του εργαλείου σας και του αντικείμενου επεξεργασίας σας στις 300  
Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους κατάλληλους για τέτοιου είδους 
εργασιακές.  
 

Κόψιμο   
Σημαντικές νομικές πληροφορίες 

-  

Οι εργασίες κοπής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με τον κατάλληλο προφυλακτήρα 
εγκατεστημένο στο εργαλείο σας 

- Επικοινωνήστε με την BORMANN TOOLS γη περαιτέρω πληροφορίες στο πώς να αγοράσετε 
τα απαραίτητα εφόδια για την συγκεκριμένη εργασία. 

- Ο συγκεκριμένος προφυλακτήρας πρέπει να εγκατασταθεί για την ασφάλεια σας. 
- Όταν πραγματοποιείτε εργασίες κοπής μην περιστρέφετε το εργαλείο σας στον κάθετο 

άξονα του μιας και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και κλότσημα στο εργαλείο 
σας.  

- Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους κατάλληλους για το είδος της εργασίας που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε.  

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως προχωράτε τις εργασίες κοπής ο δίσκος σας θα μικρύνει σε διάμετρο. 
Αυτό μειώνει την περιφερική ταχύτητα και την απόδοση του εργαλείου σας. Αυξάνει δε και 
το φορτίο στο εργαλείο σας το ποιο δημιουργεί μεγαλύτερη φθορά στο εργαλείο σας.  
Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του δίσκου κοπής σας είναι στο 25% του αρχικού της 
μεγέθους.  
Σημαντικό : Υπερβολική πίεση στο εργαλείο σας δεν θα σημαίνει και καλύτερη απόδοση 
του, Υπερβολική πίεση αυξάνει την φθορά του εργαλείου σας και του δίσκου σας κάτι το 
οποίο δεν καλύπτετε από την εγγύηση του συγκεκριμένου εργαλείου.  
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Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Συντήρηση  
Συχνή επιθεώρηση και καθαρισμός μειώνει την ανάγκη για συντήρηση και θα  κρατήσει το 
εργαλείο σας σε αρίστη λειτουργική κατάσταση  
Ο ηλεκτροκινητήρας του εργαλείου σας πρέπει να αερίζετε πληροίς κατά την διάρκεια της 
χρήσης. Αποφύγετε το μπλοκάρισμα των αεραγωγών και καθαρίζετε τους συχνά. 
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων  
 

Πρόβλημα Πιθανή αίτια Λύση 

Ο κινητήρας δεν εκκινεί  

1. Η μπαταριά σας είναι άδεια Επαναφορτίστε την μπαταριά 
σας 

2. Η μπαταριά σας είναι 
φθαρμένη ή κατεστραμμένη 

Αντικαταστήστε την μπαταριά 
σας 

3. Καμένη ασφάλεια στον 
φορτιστή σας. Αντικαταστήστε την ασφάλεια 

Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά 
αργά / χάνοντας ενέργεια 
συνεχώς 

1. Η μπαταριά σας είναι 
αφόρτιστη 

Επαναφορτίστε την μπαταριά 
σας 

2. Η μπαταριά σας είναι 
φθαρμένη ή κατεστραμμένη 

Αντικαταστήστε την μπαταριά 
σας 

Το εργαλείο σας δονείτε 
υπερβολικά 

1. Ο δίσκος σας είναι 
φθαρμένος ή εκτός 
ισορροπίας 

Αντικαταστήστε τον δίσκο 

2. Ο δίσκος σας είναι χαλαρός 
στον άξονα περιστροφής του 

Σταματήστε το εργαλείο σας 
αμέσως και επαναγκαταστήστε 
τον δίσκο του 

Ο δίσκος σας δεν κόβει ή δεν 
τροχίζει 

Λανθασμένος δίσκος 
εγκατεστημένος 

Εγκαταστήστε τον κατάλληλο 
δίσκο 

 
Σημαντικό: Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα άτομα ή το 
τμήμα service της εταιρείας.  
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 Επεξήγηση συμβολών   

Διαβάστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης   

 

Χρησιμοποιήστε μάσκα προστασίας και γυαλιά ασφάλειας 

 

Χρησιμοποιήστε  προστατευτικά αυτιών 

   

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια 

 

 Μην πετάτε τα απορρίμματα σας στο περιβάλλον 

 

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά  

 

Προσοχή!  

 

Ενιαία μέγιστη τιμή θορύβου 

 

Κλάση προστασίας (διπλή μόνωση) 

 

Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(Μην ρίχνετε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε οικιακά απορρίμματα)  
 
 
 
Προϊόν ιόντων λιθίου  
 

 
Μην το απορρίψετε στην φωτιά 
 
 
 

Για εσωτερική χρήση μόνο. Μην εκθέτετε στη βροχή  
 

 
Προστασία βραχυκυκλώματος 

 
Ασφάλεια  
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