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Műszaki adatok 

Biztonság 

Általános biztonsági utasítások 

  FIGYELEM! Olvasson végig minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ezen 

figyelmeztetésekben foglaltak betartásának elkerülése esetén áramütés, égés és/vagy súlyos 

sérülések fordulhatnak elő. Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat. Az 

utasításokban szereplő “elektromos eszköz” kifejezés mind az elektromos hálózatról üzemeltetett, 

mind a vezeték nélküli (akkumulátoros) szerszámokra is utal. 

1.Munkakörnyezet biztonsága 

> A munkakörnyezet tiszta és jól megvilágított legyen. A zsúfolt és rosszul megvilágított 

környezetben könnyen előfordulhatnak balesetek. 

> Ne működtesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben, mint pl. gyúlékony folyadékok, 

gázok, porszerű anyagok jelenlétében. A szerszám szikrákat idéz elő, amelyek meggyújthatják azokat.  

> Gyermekeket és külső szemlélőket tartsa távol az eszköz használatakor. A munka 

megzavarása a készülék feletti irányítás elvesztését okozhatja. 

2.Elektromos biztonság 

> A hálózati csatlakozónak illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. Soha semmilyen módon ne 

változtassa meg a csatlakozót. Ne használjon adaptert földelt elektromos készülékek esetében. A 

megfelelő csatlakozó és dugaszolóaljzat használata csökkenti az elektromos sokk kockázatát. 

> Kerülje a földelt felületekkel, mint pl. csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel 

való érintkezést. A földelt felületekkel való érintkezéskor áramütés veszélye áll fenn. 

> Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A készülékbe jutott víz 

növeli az áramütés kockázatát. 

> A kábelt ne vegye igénybe más célra. Soha ne használja azt a szerszám hordozására, és ne a 

vezetéket fogja, amikor kihúzza a csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Tartsa a vezetéket hőtől, olajtól, 

éles tárgyaktól és mozgó alkatrészektől távol. A sérült vagy megcsavarodott vezeték növeli az 

áramütés veszélyét. 

> Az elektromos eszköz kültéri alkalmazása esetén használjon az e célra alkalmas 

hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas vezeték használatával csökkenti az áramütés kockázatát.  

> Ha elkerülhetetlen az eszköz nedves helyen való használata, használjon érintésvédelmi 

eszközt. Az eszköz használatával csökkentheti az áramütés veszélyét. 

3. Személyi biztonság 

> Legyen éber és figyelmes az eszköz működtetése közben. Ne használjon elektromos 

készüléket, ha fáradt, vagy amíg gyógyszer vagy alkohol hatása alatt áll. Működtetés közbeni rövid 

figyelemvesztés is komoly személyi sérüléseket okozhat. 



> Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A feltételeknek megfelelő 

védőfelszerelés, mint például a pormaszk, a csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő használata 

csökkenti a sérülés kockázatát.  

> Kerülje el, hogy a gép akarata ellenére működésbe lépjen. Győződjön meg arról, hogy a 

kapcsoló “ki” állásban van, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, vagy az eszközt 

felemelné és hordozná. Balesetet okozhat, ha ujját a kapcsológombon tartva hordozza az eszközt, 

vagy ha az eszköz bekapcsolt módban van a hálózathoz való csatlakoztatásakor. 

> Bekapcsolás előtt távolítsa el a beállításhoz szükséges szerszámokat és kulcsokat. A forgó 

részeken felejtett szerszámok sérülést okozhatnak. 

> Ne becsülje túl magát. Mindig figyeljen az egyensúlyra és arra, hogy biztosan álljon. A biztos állás 

és az egyensúly a készülék jobb irányíthatóságát teszik lehetővé váratlan helyzetekben. 

> Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol haját, ruházatát és 

kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruházatot, az ékszert vagy a hosszú hajat becsíphetik a mozgó 

részek. 

> Ha olyan eszközzel dolgozik, amelyhez porelszívó csatlakozik, akkor ügyeljen annak 

megfelelő csatlakoztatására és használatára. Az ilyen eszköz használata csökkenti az egészségügyi 

kockázatot.  

 

4. Az eszköz használata és karbantartása 

> Ne terhelje túl a gépet. Csak a rendeltetésnek megfelelően használja. A jól működő eszközzel 

jobb és biztonságosabb munkát lehet végezni, ha azt rendeltetésszerűen használjuk. 

> Ne használja azt a gépet, amelynek elromlott a kapcsológombja. Bármely olyan elektromos 

szerszám/eszköz balesetveszélyes, amelyet nem lehet ki- vagy bekapcsolni, ezért azt meg kell 

javíttatni.  

> Válassza le a csatlakozót az elektromos hálózatról vagy a gépet tápláló egyéb erőforrásról, 

mielőtt beállítja a készüléket, alkatrészt vagy egyéb tápegységet cserél. Ezzel az óvintézkedéssel 

megakadályozhatja, hogy a készülék működésbe lépjen. 

> Ha nem használja a keverőgépet, gyermekektől elzárt helyen tárolja. Ne engedje, hogy olyan 

személy használja a berendezést, aki nem jártas annak használatában és nem olvasta ezt az 

útmutatót. Az elektromos berendezések veszélyesek, ha illetéktelen személyek használják!  

> Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék. Javítassa meg a sérült részeket a 

készülék használata előtt. A helytelenül használt elektromos berendezés balesetveszélyes. 

> Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott éles szélű 

vágóeszközökkel könnyen irányítható a művelet.  

> A munkaeszközt, annak tartozékait és alkatrészeit az előírásnak megfelelően használja;  

figyelembe véve a munkakörnyezetet és a kivitelezendő munkát. A munkaeszköz szabályszerű 

használatától eltérő munkavégzés veszélyes helyzetet okozhat. 

 

5. Szerviz 

> Csak képzett szakemberrel és csak eredeti alkatrészek használatával javíttassa. Ez garantálja 

az elektromos berendezés biztonságát. 

 

Biztonsági utasítások a csiszológéphez 

1.Biztonsági utasítás minden művelethet 

a.  Ez az elektromos készülék csiszolóként működik. Olvassa el az ezen szerszámhoz 
mellékelt biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, illusztrációkat és specifikációkat. Az alábbi 
utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, robbanáshoz és / vagy súlyos sérüléshez vezethet. 
b. Ez az elektromos készülék nem ajánlott huzalozásra vagy vágási műveletekre. A készülék 
ezen munkák használata során veszélyt jelenthet, és személyi sérülést okozhat. 



c. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem kifejezetten a szerszámgyártó tervezett 
és ajánlott. Csak azért, mert a tartozék csatlakoztatható az elektromos készülékhez, az nem 
garantálja a biztonságos üzemeltetést. 
d.  A tartozék névleges sebességének legalább egyenlőnek kell lennie az elektromos 
készüléken feltüntetett legnagyobb sebességgel. A névleges sebességnél gyorsabban futó tartozékok 
egymástól elszakadhatnak. 
e.  A külső átmérő és tartozékainak vastagságának az Ön elektromos készüléke szerinti 
kapacitáson belül kell lennie. A nem megfelelően méretezett tartozékok nem védettek és nem 
szabályozhatók megfelelően. 

f.  A munkaeszközt, annak tartozékait és alkatrészeit az előírásnak megfelelően használja; 

figyelembe véve a munkakörnyezetet és a kivitelezendő munkát. A munkaeszköz szabályszerű 

használatától eltérő munkavégzés veszélyes helyzetet okozhat. 

g. Ne használjon sérült tartozékot. Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat. Ha az 
elektromos készülék vagy tartozék leesett, ellenőrizze a sérülést. A tartozékok ellenőrzése és 
felszerelése után tesztelje a gép és a tartozékok működését a gép 1 percig, maximum sebességen 
való működtetésével. A megrongálódott tartozékok általában megszakadnak a tesztidő alatt. 
h. Személyi védőfelszerelést kell viselni. Az alkalmazástól függően használjon arcvédőt, 
védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget. Szükség esetén viseljen porvédő maszkot, 
hallásvédőt, kesztyűt és kötényt, amely képes megállítani a kisméretű csiszoló- vagy 
munkadarabdarabokat. A nagy intenzitású zaj hosszabb kitettsége halláskárosodást okozhat. 
i. Működés közben a használón kívül más ne tartózkodjon a gép közvetlen közelében. A 
munkaterületre belépő személy viseljen védőfelszerelést. A munkadarab vagy törött tartozék töredékei 
elszállhatnak és sérülést okozhatnak a közvetlen üzemi területeken kívül. 

j. A kábelt ne vegye igénybe más célra. Tartsa a vezetéket hőtől, olajtól, éles tárgyaktól és 

mozgó alkatrészektől távol. A sérült vagy megcsavarodott vezeték növeli az áramütés veszélyét. 

k. Azonnal kapcsolja ki a gépet, a hálózati csatlakozó és a hálózati kábel hibás működése, vagy a 

kábel károsodása esetén. Figyeljen, hogy a kábel ne érintkezzen egyetlen testrészével sem. 

l.  Soha ne tegye le a készüléket, amíg az teljesen le nem áll.  

m. Soha ne fusson a készülék mellett, miközben azt az oldalán tartja. A biztonság érdekében 

használat közben mindig két kézzel tartsa a gépet. 

n. Rendszeresen tisztítsa meg a gépet a kiáramló levegő által okozott portól és 
szennyeződésektől. 
o.  Az eszközt soha ne használja robbanékony közegben. Ne működtesse az elektromos 
kéziszerszámot tűzálló anyagok közelében. A szikra meggyújthatja ezeket az anyagokat. 
p. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek hűtőfolyadékokat igényelnek. A víz vagy más 
hűtőfolyadék hatása áramütést okozhat. 
 
 

2. Visszarúgás és az ehhez kapcsolódó veszélyek 
 
 A visszarúgás hirtelen reagál egy megérintett vagy megrepedt forgó kerékre, hátlapra, kefére vagy 
más tartozékra. A megcsúszás vagy megereszkedés a forgó tartozék gyors megrekedését okozza, 
ami viszont az ellenőrizetlen elektromos szerszámot a tartozék elforgatásával ellentétes irányba 
kényszeríti a kötés pontján. 
 

• Például ha a csiszoló kereket a munkadarab befogja vagy megcsípte, akkor a keréknek a csipeszbe 
bejutó éle éri az anyag felületét, ami a kerék felemelkedését vagy kilökését eredményezi. 

   A kerék vagy a kezelő felé vagy attól távolodhat, attól függően, hogy a kerék mozgása a         
csípőpontban van-e. A csiszoló kerekek ezen feltételek mellett is megszakadhatnak. 

 

• A visszarúgás az elektromos kéziszerszám helytelen használatának és / vagy a helytelen működési         
eljárásoknak vagy körülményeknek az eredménye, és az alábbiakban felsorolt megfelelő 
óvintézkedésekkel elkerülhető. 

 
a. Tartsunk egy fogantyút az elektromos kéziszerszámon, és állítsuk be a testünkhöz és a karunhoz, 

hogy ellenállhassunk a visszacsapó erőknek. Mindig használjon segédfogantyút, ha rendelkezésre 
áll, a visszacsapás vagy a nyomatékreakció maximális szabályozásához az indítás során. A kezelő 
a megfelelő óvintézkedések esetén képes szabályozni a nyomatékreakciókat vagy a visszacsapó 
erőket. 

b. Soha ne helyezze kezét a forgó tartozék közelében. A tartozék visszaszoríthatja a kezét. 



c. Ne helyezze a testet olyan helyre, ahol az elektromos kéziszerszám megmozdul, ha visszarúgás 
következik be. A visszahúzás a szerszámot a kerék mozgásával ellentétes irányba mozdítja el. 
 

d. Különös gonddal járjon el sarkok, éles szélek stb. használata közben. Kerülje el a pattogást és a 
tartozék beakasztását. A sarkok, az éles szélek vagy a pattogás hajlamos arra, hogy a forgó 
tartozékot megragadja, és a kontroll vagy a visszarúgás elvesztését okozza. 

 
e. Ne helyezzen fűrészláncfaragót vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen pengék gyakran 

visszarúghatnak és a kontroll elvesztését okozhatják. 

 

 
 

Általános 
 
• Ezt az eszközt nem szabad 16 év alatti személyek használni 
 

• Ezt az eszközt olyan személyek nem használhatják (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent 
fizikai, szenzoros vagy szellemi képessége van, illetve nincs kellő tapasztalatuk a gép kezelését 
illetően, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy utasítást az eszköz biztonságos használatáért 
felelős személytől 

 
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játszhassanak az eszközzel 

 
• Ez az eszköz nem alkalmas nedves csiszolásra 

 
• Mindig húzza ki a csatlakozót az áramforrásból, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, vagy 

bármilyen tartozékot megváltoztatna 
 

 

 
 

 

Használat előtt 
 
• Mielőtt használatba venné a szerszámot, ajánlott gyakorlati információkat kapni 

 

• Mindig ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a szerszám adattábláján feltüntetett 
feszültséggel (a 230V vagy 240V teljesítményű szerszámok 220V-os tápláláshoz is 
csatlakoztathatók) 

 
• Használjon megfelelő érzékelőket rejtett segédvonalak megtalálásához vagy hívja a helyi 

közüzemi céget segítségért (az elektromos vezetékekkel történő érintkezés égést vagy 
áramütést okozhat, a gázvezeték károsodása robbanást, 

     anyagi károkat vagy áramütést okozhat) 
 

• Ne dolgozzon azbeszttartalmú anyagokkal (az azbeszt karcinogénnek minősül) 
 

• Az olyan anyagokból származó por, mint pl. ólom, fafajok, ásványi anyagok és fém ártalmasak, 
károsak lehetnek (a porral való érintkezés vagy belélegzés allergiás reakciókat és / vagy légúti 
megbetegedéseket okozhat az üzemeltetőnek vagy más személynek); viseljen porvédő maszkot 
és csatlakoztatható porelszívó készülékkel dolgozzon 

 
• Egyes porok rákkeltőnek minősülnek (pl. tölgy és bükkös por), különösen a faanyag 

kondicionálásához szükséges adalékokkal együtt; viseljen porvédő maszkot és 
csatlakoztatható porelszívó készülékkel dolgozzon 

 
• Kövesse a porral kapcsolatos nemzeti követelményeket a használni kívánt anyagokra vonatkozóan 

 
• Ne szorítsa a szerszámot a munkafelületre 

 



• Használjon teljesen kinyitható és biztonságos 16 amp / s kapacitású hosszabbítókábelt 

 

 
 

Használat után 
 
• Miután kikapcsolta a szerszámot, soha ne az ellenkező oldalirányú erővel 
állítsa meg a tartozék elforgatását  
 
 

Nyél használata② 
 
- Hajtsa össze az elülső és a hátsó részt (2a). 

 
- Nyomja az E összecsukható zárat jobbra és tartsa a csúcsát a fogantyú mellett (2b). 
 
- Nyomja meg az E hajtókart a fogantyú felé, míg az végállásba nem kerül. (2c) Nyissa ki a fogantyút 
úgy, hogy az összecsukható zárat belülre tolja. 
 
 

Csiszolótányér cseréje③ 
 
- Helyezze rá a hatlapú kulcsot (5-ös méret) a csiszolóblokk hatlapú csavarjára 

 
- Tartsa a csiszolótalpat finoman, majd forgassa el a csavarkulcsot az óramutató járásával 
megegyező irányba, hogy leszerelhesse a párnát. 
 
- Csavarozza fel a csiszolótalpat a csavar meghúzásával. 
 
 
 

       Figyelmeztetés: Csak a géphez tartozó speciális csiszolótányért lehet          
felszerelni. Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a gépet kissé alacsonyabb 
fordulatszámmal kell működtetni néhány percig, hogy a csiszolófej tökéletesen 
illesszkedjen a tömítőfelülethez. E folyamat során fehér habrészecskék jönnek ki a 
csiszolófejből. Ez azonban nem károsítja a gépet. 

 
 
Csiszolólemez rögzítése és cseréje 
 
- Helyezze a csiszoló lemezt a csiszolótányér közepére, és nyomja meg a gombot. A csiszolótárcsa 
nyílásait a csiszolótányérra vonatkozó kivezetési nyílásokkal kell összehangolni. 
 
 
- Kerek csiszolópárna esetén: végezzen próbaüzemet, hogy ellenőrizze, hogy a csiszolólemez 
középen van-e rögzítve. 
 
 

Hosszabbító tengely (opcionális)④ 
 
- Használja a hosszabbító tengelyt (o) a tervezett üzemeltetésnek megfelelően magasabb 

munkaterületen 
 

- Lazítsa meg a felső tengely (P) porelszívó kimenetén (I) lévő hüvelyt. Ne távolítsa el a hüvelyt a 
csatlakozóaljzatból. 

 
- Illessze össze a hátsó fogantyút (o1) a fő fogantyúval (B), és a meghosszabbító tengelyen (o) 

csatlakoztassa a perselyt (o3) az elzáró nyílásra (I) körkörös mozdulatokkal, egészen végálláspontig. 

 



- Ha szükséges, állítsa be a hosszabbító tengely hosszát (o). Vegye figyelembe a "max. 1,65 m" 
jelzést a hosszabbító tengelyen. Húzza meg a perselyt (I) a hosszabbító tengely összeszerelése / 
beállítása után. 

 

Porszívó⑤ 
 
- Lazítsa meg a reteszelő gombot az I hosszbeállításhoz a szerszámkarton felnyitó szimbólumának 

irányába történő elforgatásával 
 

- Helyezze be a vákuumos tömlőt a szerszámfogantyú végére az ábra szerint 

 
- Húzza meg a reteszelő gombot az I hosszbeállításhoz a szerszámgörgő zárójelének irányába 

történő forgatásával 

 
- Csatlakoztassa a vákuumcsövet az Ø 47 mm-es P4 adapterrel közvetlenül egy ipari porszívóhoz 

(távolítsa el a porszívó tömlőjét) 

 
- A vákuumtömlőt is csatlakoztathatja a 3 adapter egyikéhez egy ipari porszívóhoz anélkül, hogy 

eltávolítaná a porszívó tömlőt 

 
 

Szerszám alapértelmezett/légáram szabályozás⑧ 

 
 
- A P1 fogantyú megakadályozza a tömlő megrongálódását, amikor a szerszámot félbeszakítja a 

munkafolyamat szüneteltetése során 
 
- Vezérelje a levegőt a P3 szívóteljesítő gyűrű csúsztatásával a P2 szerszámcsatlakozó nyílásán 

 
- A porszívó teljesítmény a legalacsonyabb szinten van, amikor a nyílás teljesen látható 

 

A gép be és kikapcsolása 
 
- Kapcsolja be / ki a gipszkarton csiszolót a J kapcsolóval. Elektronikus sebességvezérlés 

 
- Állítsa be a sebességet a G sebességkerék elforgatásával, a felhasználó különböző sebességet 

választhat a különböző csiszolófelülethez. 

 
- Állandó fordulatszám-szabályozás. Állítsa a gépet a kiválasztott sebességre. Ne terhelje túl túlzott 

nyomással. 

 
 
 
Csomagolási műveletek 
 
Miután a gép és a porszívó be van állítva, és minden biztonsági intézkedés és berendezés a helyén 
van, kapcsoljuk be a porszívót majd a gépet.(Ha integrált kapcsolású porszívót használ, akkor 
egyszerűen kapcsolja be a gépet.) 
 
 

Kerek csiszolófej⑥ 
 
- Kezdje el a csiszolást és a lehető legkönnyebb érintéssel próbálja elkezdeni a munkát - csak 

annyira, hogy a csiszolófejet a felülethez tartsa. 
 

- A csiszolófej csuklópontja lehetővé teszi, hogy a csiszolólemez kövesse a munkaterület kontúrját. 

 



- A legjobb módszer az, ha átfedéses, körkörös mozdulatokkal dolgozik, folyamatosan irányban tartva 
a fejet. Soha ne alkalmazza sokáig egy,-álló helyben az eszközt, különben örvénysávok 
keletkezhetnek. Idővel kellőtapasztalat birtokában könnyen érhet el kiváló eredményeket. 
 

 
     

    Az eszköz használata előtt győződjön meg róla, hogy a használt csiszolólemez mennyire 
alkalmas a feladat elvégzésére. A túlságosan durva szemcsés papír túl gyorsan 
eltávolíthatja az anyagot, míg a túlságosan kemény papír túlzottan eltömődhet és nem 
alakul ki semmi a felületen. 

 
 
 
 

Ügyeljen arra, hogy elkerülje az éles nyúlványokat és a körmöket stb. Ez utóbbiak ugyan is 
csökkentik a csiszolópapír hatásfokát és valószínűleg károsítja a szivacsot is. 
 
 
 

KARBANTARÁS/SZOLGÁLTATÁS 
 

• Tárolja a szerszámot védő tokjában száraz és zárt helyen, gyermekek elől elzárva 
 

• A szerszámot és a vezetéket mindig tartsa tisztán (különösen a szellőzőnyílásoknál) 

 

 
      Ne próbálja meg tisztítani a szellőzőnyílásokat hegyes tárgyak nyíláson keresztül történő 

behelyezésével 
 
 
 
 

        A tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót 
 
 
 
 

KÖRNYEZET 
 
Az elektromos szerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja el háztartási hulladékkal 
együtt (csak az EU országai számára) 

- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv betartása és 
annak végrehajtása a nemzeti jognak megfelelően, az életciklusuk végéig elhelyezett 
elektromos szerszámokat külön kell összegyűjteni és vissza kell szállítani egy környezetileg 
kompatibilis újra feldolgozó létesítménybe 

 
 

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
SZIMBÓLUMOK 
 
A terméken, a minősítési címkén és ezen utasítások között megtalálhatja a következő szimbólumokat 
és rövidítéseket. Ismerje meg általuk azokat a veszélyeket, mint a személyi sérülések és a vagyoni 
károsodás. 
 
 
 
                            Volt (váltakozó feszültség)                                Milliméter 
 
                            Hertz                                                                  Kilogramm 
                             
                          Watt                                                                   Decibel(A-minősített) 

                                                                                               
                     per perc                                                             Méter per szekundum a négyzeten  
 

 
 

 

             Húzza meg/vagy biztosítsa                                   Feloldás/lazítás 
                    
 

                         Jegyzet/megjegyzés                                              Óvatosság/figyelmeztetés 

 
                                             

                            Olvassa el a használati utasítást                          Viseljen fülvédőt 
 

                                                                                                  
                            Viseljen szemvédőt                                               Viseljen porvédő maszkot       
 
                             

                               Viseljen védőkesztyűt                                            Viseljen acélbetétes, 
csúszásmentes lábbelit 

 
 
 
 
                             Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le azt az áramforrásról mielőtt 

összeszerelné, megtisztítaná, beállítaná, karbantartaná, tárolná és szállítaná 
 
 
 
  

                     Ez a termék II. védelmi osztályú. Ez azt jelenti, hogy fel van szerelve fokozott vagy 
kettős szigeteléssel. 

 
 
 

                           A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, és ezen irányelvek  
tekintetében megfelelőség értékelési módszert teljesítettek. 

 
 
 
 
                           WEEE szimbólum. Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal 

együtt megsemmisíteni. Kérjük, hasznosítsa újra a terméket ahol vannak ehhez 
megfelelő létesítmények. Forduljon az Ön helyi hatóságához vagy helyi boltjához 
újrahasznosítási tanácsért. 

 
 
 



 

Megfelelőségi nyilatkozat 

 

Kijelentjük, hogy a fent leírt gép megnevezése: elektromos kézi fal és mennyezetcsiszoló.  

Típusa: R7237 

A termék megfelel a következő szabványoknak, szabványosított dokumentumoknak, illetve 

Európai irányelveknek: 

- EN60745-1:2009+A11:2010 

- EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A132015, 

- 2006/42/EC 

- EK9-BE-88:2014  EN ISO 12100:2010 

- CE sorszám: 171200557HZH-V1 

 
 

 

 


