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GR 

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να μειώσετε τις πιθανότητες 

τραυματισμού. 

Σύμφωνα με τα βασικά ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας των ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Κλάση II - Διπλή μόνωση - Δεν υπάρχει η ανάγκη σύνδεσης βύσματος γείωσης. 

Δηλώνει τον κίνδυνο τραυματισμού, απώλειας ζωής ή ζημιάς στο εργαλείο σε περίπτωση μη 

τήρησης των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου. 

Φορέστε γυαλιά ασφαλείας. 

Φορέστε μάσκα προστασίας. 

Φορέστε ακουστικά προστασίας. 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας. 
Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

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

 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.

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

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

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

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

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

 Μη χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το εργαλείο ή για να το βγάλετε από την πρίζα. Κρατήστε το
καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη. Τα χαλασμένα ή μπερδεμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 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.

 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.
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3) Προσωπική ασφάλεια 

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

 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.  

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

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

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

 Ντυθείτε κατάλληλα. Μη 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. 

 Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα αναρρόφησης 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 

 Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. 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.  

 Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί 
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.  

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

 Αποθηκεύστε τα εργαλεία 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.  

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

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

 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 επικίνδυνες καταστάσεις.   
 

5) Σέρβις 

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

Οδηγίες ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο 
Φοράτε ακουστικά προστασίας κατά τη χρήση του εργαλείου. 
Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά τη χρήση του εργαλείου. Η έκθεση στη σκόνη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία. 
Προσοχή! Επιβλαβείς / τοξικές σκόνες μπορεί να δημιουργηθούν από την λείανση επιφανειών όπως π.χ. επιφάνειες με 
βαφή μολύβδου, ξύλα και μέταλλα. Η επαφή ή η εισπνοή αυτών των τύπων σκόνης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία 
του χειριστή και των παρευρισκόμενων. 
Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένα σημεία, επειδή ο ιμάντας μπορεί να έρθει σε επαφή με το καλώδιο του 
εργαλείου. Ο τραυματισμός ενός ενεργού καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να κάνει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του 
ηλεκτρικού εργαλείου ενεργά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή. 
Κατά την λείανση βαμμένων επιφανειών πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί. 
 Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μια συσκευή αναρρόφησης για τη συλλογή σκόνης. 
Απορρίψτε τη σκόνη και τα άλλα υπολείμματα με ασφαλή τρόπο για το περιβάλλον. 
Προσέξτε ιδιαίτερα όταν τρίβετε χρώματα που έχουν ως βάση το μόλυβδο: 
Όλα τα άτομα που εισέρχονται στο χώρο εργασίας πρέπει να φορούν μάσκα ειδικά σχεδιασμένη για προστασία από τη 
σκόνη και τις αναθυμιάσεις. 
Τα παιδιά και οι εγκυμονούσες δεν πρέπει να εισέρχονται στον χώρο εργασίας. 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας. 
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Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
Ακόμα και όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται όπως προδιαγράφεται, δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν όλοι οι 
υπολειπόμενοι παράγοντες κινδύνου. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την κατασκευή και το 
σχεδιασμό του εργαλείου: 
1. Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη μάσκα προστασίας κατά της σκόνης. 
2. Βλάβη της ακοής εάν δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία της ακοής. 
3. Προβλήματα υγείας που οφείλονται στην εκπομπή κραδασμών, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιείται και συντηρείται σωστά. 
 
Προσοχή! Αυτό το εργαλείο παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Αυτό το πεδίο μπορεί σε ορισμένες 
περιπτώσεις να δημιουργήσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε σε άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλεύονται το γιατρό 
τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

*Προτείνεται να χρησιμοποιείτε γάντια εργασίας και να μειώσετε τις περιόδους συνεχούς λειτουργίας λειαίνοντας ανά 

μικρά διαστήματα. 

Τοποθέτηση της ταινίας λείανσης 

Προειδοποίηση: Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια ρύθμισης ή 
συντήρησης. 
 
Τραβήξτε το μοχλό συγκράτησης προς τα έξω και γυρίστε τον μέχρι να μην μπορεί να γυρίσει άλλο. 
1. Επιλέξτε μια ταινία λείανσης με το απαιτούμενο μέγεθος κόκκων και τοποθετήστε την πάνω στους κυλίνδρους. 
Βεβαιωθείτε ότι το βέλος στο εσωτερικό της ταινίας δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με το βέλος στο εργαλείο. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία είναι ευθεία και κεντραρισμένη στον κύλινδρο. 
3. Σπρώξτε το μοχλό συγκράτησης προς τα πίσω. 
4. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήσετε τον ιμάντα λείανσης να περιστραφεί. Με το εργαλείο ενεργοποιημένο, 
περιστρέψτε το κουμπί κεντραρίσματος της ταινίας μέχρι η ταινία λείανσης να συνεχίσει να περιστρέφεται ευθεία. 

 Η ταινία λείανσης θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά ώστε να έχει καλή εφαρμογή στο πέλμα και να μην 

ολισθαίνει. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τάση / Συχνότητα: 230V-50HZ 

Ισχύς: 800W 

Ταχύτητα: 380M/MIN 

Διαστάσεις ταινίας: 533*76MM 

1. Σκανδάλη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 5. Ρυθμιστής κεντραρίσματος ταινίας λείανσης 
2. Κουμπί ασφάλισης σκανδάλης 6. Μοχλός συγκράτησης 
3. Εξαγωγή σκόνης 7. Σάκος συλλογής σκόνης 
4. Κύλινδροι ταινίας λείανσης  
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Εξαγωγή σκόνης 
Σε συνδυασμό με τον σάκο συλλογής σκόνης ή ένα εξωτερικό σύστημα αναρρόφησης σκόνης, η εξαγωγή σκόνης 
απομακρύνει τη σκόνη από την επιφάνεια λείανσης. 
 
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
1. Για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, πατήστε το διακόπτη on / off. 
2. Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφήστε το διακόπτη on / off. 
3. Για να θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε συνεχή λειτουργία, κρατάτε τον διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
πλήρως πατημένο και ταυτόχρονα πιέζετε το κουμπί ασφάλισης, στη συνέχεια αφήστε το διακόπτη on / off. 
Για να απενεργοποιήσετε τη συνεχή λειτουργία, πατήστε ξανά το διακόπτη on / off. 

 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο αυτό για την λείανση τεμαχίων εργασίας με μαγνήσιο. 

 
Καθαρισμός και συντήρηση 
Προσοχή! Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία ρύθμισης ή συντήρησης. 
Το ηλεκτρικό εργαλείο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Καθαρίστε τακτικά τις οπές εξαερισμού και τα υπολείμματα από τις επιφάνειες με ένα στεγνό πανί. 
Αν τα καρβουνάκια πρέπει να αντικατασταθούν, παραδώστε το εργαλείο σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service 
(αντικαταστήστε πάντα τα δύο καρβουνάκια σαν ζεύγος). 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει κάποια βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 
 
Περιβάλλον 
Προσοχή! Σε αυτό το προϊόν έχει τοποθετηθεί ένα σύμβολο σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά 
ότι θα επιστρέφεται σε κάποιο κέντρο συλλογής που συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΑΗΗΕ. 
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή σας για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση. Στη 
συνέχεια, θα ανακυκλωθεί ή θα αποσυναρμολογηθεί προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον. Ο 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να είναι επικίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες. 
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GB 
SYMBOLS 
 

 

WARNING-To reduce the risk of injury, user must read instructions 
carefully 

 

In accordance with essential applicable safety standards of European 
directives 

 

Class II machine – Double insulation – You don’t need any earthed plug. 

 

Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case 
of non-observance of the instructions in this manual 

 

Wear eye protection 

 

Wear respiratory protection 

 

Wear ear protection 

 
 

1、GENERAL POWER TOOLS 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 or 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. 
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. 
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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 peration. 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. 
 
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. 
 

2、SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BELT SANDER  
 Wear ear protectors when using the machine. Exposure to noise can cause hearing loss. 
 Wear mask when using the machine. Exposure to dust can cause harmful to the body. Warning! Harmful/toxic dusts 

arising from sanding e.g. lead painted surfaces, woods and metals. Contact with or inhalation of these dusts can endanger 
the health of operator and bystanders. 

 Hold power tool by insulated gripping surfaces, because the belt may contact its own cord. Cutting a "live" wire may 
make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock. 

 Observe the applicable regulations when sanding painted surfaces. 
 Whenever possible, use a vacuum extractor for dust collection. 
 Remove dust and other waste matter in an environmentally safe way. 
 Take special care when sanding lead based paint: 
All persons entering the work area, must wear a mask specially designed for protection against lead paint dust and fumes. 
- Children and pregnant women must not enter the work area. 
- Do not eat, drink or smoke in the work area. 

 Residual risks 
Even when the tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The following hazards may 
arise in connection with the tool’s construction and design: 
1. Damage to lungs if an effective dust mask is not worn. 
2. Damage to hearing if effective hearing protection is not worn. 
3. Health defects resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time or not 

adequately managed and properly maintained. 
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WARNING! This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances 
interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with 
medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine. 
 

 3、DESCRIPTION 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suggestion:   1) wear glove during operation 
                        2) limit operating time and shorten trigger time 

5、MOUNTING A SANDING BELT  
Warning: Always disconnect the device before performing any adjustment or maintenance operation. 
Pull the clamping lever out and turn it as far as it will go. 
1. Take a sanding belt of the required grain size and place it on the rollers. Make sure that the arrow on the inside of the 
sanding belt points in the same direction as the arrow on the machine. 
2. Make sure that the sanding belt is straight and centred on the roller. 
3. Push the clamping lever back. 
4. Switch the machine on to let the sanding belt run. With the machine switched on, turn the belt centring knob until the 
sanding belt keeps running straight. 

 
 
 
 
 

6、USING THE DUST EXTRACTION OUTLET  
In combination with the dust bag or an external dust extractor, the dust extraction outlet keeps dust away from the sanding 
surface. 
 

7、SWITCHING ON AND OFF  
1. To switch on the machine press the on/off switch. 
2. To switch off the machine, release the on/off switch. 
3. To switch the machine to continuous mode, you keep the on/off switch fully pressed and simultaneously press the lock 
button, then subsequently release the on/off switch. 
To switch off continuous mode, press the on/off switch again. 

Technical Data 

Voltage / Frequency: 230V-50HZ 

Input Power: 800W 

Sander Speed: 380M/MIN 

Sander Belt size: 533*76MM 

1. On/Off - switch 
3. Dust extraction outlet 
5. Belt centring knob 
7. Dust bag 

2. Lock on button 
4. Belt rollers 
6. Clamping lever 
 

 

The sanding belt must be fitted firmly on the sanding pad and should not come 
loose. 



9 
www.BormannTools.com 

     
Never use the machine for sanding magnesium work pieces. 
 

 

8、CLEANING AND MAINETENANCE 
Warning: Always disconnect the device before performing any adjustment or maintenance operation. 
 
The machine does not require any special maintenance. 
Regularly clean the ventilation slots and the dirty with dry cloth 
If the carbon brushes need to be replaced, have this done by a qualified repair person (always replace the two brushes at the 
same time). 
If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard 
 

9、ENVIRONMENT 
CAUTION! This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. This means that 

this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a collection system which 
conforms to the European WEEE Directive. Contact your local authorities or stocks for advice on recycling. It will 
then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Electric and electronic 
equipment can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances. 

 

 

  




