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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.  

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.  
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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. 
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.  

 
SERVICE 
Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο επισκευής.  
Αυτή σας η κίνηση θα διατηρήσει την ορθή λειτουργία του εργαλείου σας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  
 
Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήσεις όπως είναι η λείανση ξύλινων, πλαστικών και μεταλλικών 
επιφανειών όπως επίσης και επιφανειών που έχουν επίστρωση χρώματος. 
 
Συμβουλές ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο. 

1. Κρατήστε σταθερά το εργαλείο κατά την διάρκεια της εργασίας. 
2. Περιμένετε να ακινητοποιηθεί το εργαλείο προτού το ακουμπήσετε στην επιφάνεια. Μη θέσετε το εργαλείο σε 

λειτουργία εάν δεν το κρατάτε πρώτα στα χέρια σας. 
3. Το τριβείο αυτό δεν έχει αδιαβροχοποίηση. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε βρεγμένες επιφάνειες. 
4. Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και σε καλή κατάσταση. 
5. Μερικά από τα υλικά κατεργασίας περιέχουν τοξικά συστατικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για να 

ενημερωθείτε για το πώς να αποφύγετε να εισπνεύσετε ή να έρθετε σε επαφή με τα υλικά αυτά. Χρησιμοποιήστε μάσκα 
προστασίας. 
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Οδηγίες λειτουργίας 
 

1) Τοποθέτηση και αντικατάσταση του φύλλου γυαλόχαρτου. 
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο προτού επιχειρήσετε να 
αντικαταστήσετε το φύλλο γυαλόχαρτου. 

  
Τοποθέτηση προτρυπημένου γυαλόχαρτου 
Απελευθερώστε τον μηχανισμό συγκράτησης του γυαλόχαρτου, τοποθετήστε την μία του άκρη σε έναν 
από τους σφικτήρες και βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες του γυαλόχαρτου βρίσκονται στην ευθεία με τις 
τρύπες του πέλματος. Ασφαλίστε τον σφικτήρα και έπειτα ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τον 
δεύτερο. Βεβαιωθείτε ότι το γυαλόχαρτο έχει εφαρμόσει σωστά και έχει την σωστή τάση. 
 
Τοποθέτηση γυαλόχαρτου χωρίς οπές 
Απελευθερώστε τον μηχανισμό συγκράτησης του γυαλόχαρτου, τοποθετήστε την μία του άκρη σε έναν 
από τους σφικτήρες και ασφαλίστε τον. Έπειτα ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τον δεύτερο. 
Χρησιμοποιήστε την πλάκα διάτρησης για να ανοίξετε οπές (η πλάκα διάτρησης δεν αποτελεί μέρος του 
εξοπλισμού που διατίθεται στην αρχική συσκευασία). 
 
Τοποθέτηση αυτοκόλλητου γυαλόχαρτου 
Τα αυτοκόλλητα γυαλόχαρτα διαθέτουν επένδυση με υλικά τα οποία δημιουργούν πρόσφυση 
(δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού που διατίθεται στην αρχική συσκευασία). Για την χρήση αυτού του 
είδους γυαλόχαρτου θα πρέπει να αντικατασταθεί το πέλμα με ένα ειδικό πέλμα για αυτοκόλλητα 
γυαλόχαρτα. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το βασικό πέλμα. Εφαρμόστε το 
γυαλόχαρτο και βεβαιωθείτε ότι οι οπές του βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τις οπές του πέλματος. 
 
2) Τοποθέτηση της χάρτινης σακούλας του συστήματος αναρρόφησης σκόνης 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική χάρτινη σακούλα για την συλλογή των διάφορων ειδών 
σκόνης που παράγονται κατά την εργασία (δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού που διατίθεται στην 
αρχική συσκευασία).  
 
Τοποθετήστε την σακούλα στο άγκιστρο και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά. 
Τοποθετήστε την σχισμή της σακούλας στο άγκιστρο και έπειτα τοποθετήστε όλο το σύστημα της 
σακούλας – αγκίστρου στο τριβείο. 
 
Σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα 
Συνδέστε μια κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα για να διευκολυνθείτε κατά την εργασία και να διατηρήσετε 
σε υψηλά επίπεδα την απόδοση του εργαλείου. Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης της ηλεκτρικής 
σκούπας με το στόμιο της εξαγωγής αέρα του εργαλείου. 
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3) Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση (ON / OFF) 
Προσοχη! Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο (διακόπτης λειτουργίας στην θέση 
OFF) προτού το συνδέσετε στην πρίζα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία πιέστε τον διακόπτη ώστε να βρεθεί στην θέση ‘’ON’’. 
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο απελευθερώστε τον διακόπτη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε 
συνεχή λειτουργία του εργαλείου πιέστε το κουμπί ασφάλισης του διακόπτη λειτουργίας ενώ τον 
κρατάτε πατημένο. Τέλος για να επαναφέρετε τον διακόπτη στην θέση ‘’OFF’’ πιέστε το κουμπί 
ασφάλισης του διακόπτη και έπειτα τον διακόπτη και αυτός θα επανέλθει στην αρχική του θέση. 
 
4) Βασική Λειτουργία 
 
Ενεργοποιήστε το τριβείο, επιτρέψτε του να αναπτύξει την ταχύτητα λειτουργίας στο μέγιστο, 
τοποθετήστε το εργαλείο στην επιφάνεια την οποία θέλετε να λειάνετε. Το πέλμα του τριβείου θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του υλικού. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο 
τριβείο κατά την λειτουργία. 
 
Προσοχη!  
Μη χρησιμοποιήσετε το τριβείο χωρίς να έχετε τοποθετήσει γυαλόχαρτο, μπορεί να προκληθεί φθορά 
στο πέλμα. 
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο τριβείο κατά την διάρκεια της εργασίας, η παραπάνω ενέργεια 
μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της απόδοσης του εργαλείου και της εργασίας και να προκαλέσει 
βλάβες και φθορά του πέλματος αλλά και του ίδιου του τριβείου. Τοποθετήστε την λαβή σωστά πριν 
την χρήση.  
 
Συντήρηση και επισκευή 
1. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προτού προβείτε σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. 

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό ή άλλα υγρά για να καθαρίσετε το εργαλείο. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να 
καθαρίσετε το εργαλείο. 

2. Καθαρίστε τις οπές αερισμού-ψύξης τακτικά έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του εργαλείου. 
3. Ελέγξτε τακτικά τις βίδες και τα εξαρτήματα του εργαλείου και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα. 
4. Ελέγξτε τακτικά το εργαλείο για ρωγμές και σημάδια φθοράς. 
5. Ελέγξτε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. 
 
Αντικατάσταση των ψηκτρών (καρβουνάκια) 
1. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες όταν διαπιστώσετε ότι το εργαλείο παράγει υπερβολική ποσότητα σπινθήρων ή λειτουργεί 

ανομοιόμορφα. 
2. Αντικαταστήστε τις ψήκτρες όταν έχουν υπερβεί τα όρια φθοράς (Ραγίσματα, φθορά από υπερθέρμανση, επιφάνεια 

μικρότερη των 5 mm). 
3. Χρησιμοποιήστε πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του εργαλείου σας. Αντικαταστήστε και τις 

δύο ψήκτρες κάθε φορά που χρειάζονται αλλαγή. 
4.  Για την εργασία αντικατάστασης των ψηκτρών προτείνουμε να παραδώστε το εργαλείο σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα 

Service. 
5. Μετά την αντικατάσταση των ψηκτρών επιτρέψτε στο εργαλείο να λειτουργήσει για λίγα λεπτά εν κενω έτσι ώστε να 

εφαρμόσουν καλύτερα οι ψήκτρες. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τάση λειτουργίας / 
Συχνότητα λειτουργίας        

230V /50 Hz                            

Ισχύς 330w   

Ταχύτητα εν κενω    
 

10000 RPM 

Διάμετρος Πέλματος  115*229mm 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τάση λειτουργίας / Συχνότητα λειτουργίας        230V /50 Hz                            

Ισχύς 330w   

Ταχύτητα εν κενω    

 

10000 RPM 

Διάμετρος Πέλματος  115*229mm 
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Technical Data 

VOLTAGE/FREQUENCY     230V /50 Hz                            

INPUT POWER 330w   

NO LOAD SPEED  10000 RPM 

PAD SIZE 115*229mm 
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