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Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit 
allen Funktionen des Gerätes vertraut.

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa proizvodom.

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z 
wszystkimi funkcjami urządzenia.

Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции 
на уреда.
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UNSERE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE! 
MyProject® ist Qualität - garantiert. Dazu 
stehen wir: Zufrieden oder Geld zurück. 
Fragen zu MyProject®? 
Tel.: 0800 1528352 (Kostenfrei aus dem 
deutschen Fest- und Mobilfunknetz)
NAŠE ZÁRUKA SPOKOJENOSTI!
MyProject® je zárukou kvality. Za tím si 
stojíme: Spokojenost nebo vrácení peněz. 
Otázky ke MyProject®? Tel.: 800 165894 
(bezplatně z české pevné a mobilní sítě)
JAMSTVO ZADOVOLJSTVA.
MyProject® je kvaliteta - garantirano. 
Stoga ili ste zadovoljni, ili Vam vraćamo 
novac. Imate pitanja o MyProject®? 
Tel.: 0800 223223 (besplatno iz hrvatske 
fiksne ili mobilne mreže)
GWARANCJA ZADOWOLENIA!
MyProject® to gwarantowana jakość. 
Zapewniamy: zadowolenie albo zwrot 
pieniędzy. Masz pytania dotyczące 
MyProject®? Tel.: 800 300062 (bezpłatne 
połączenia z telefonów stacjonarnych i 
komórkowych)
        CALITATE GARANTATĂ!
Garantăm calitatea produselor 
MyProject® și asigurăm returul dacă vii cu 
produsul înapoi. Întrebări despre 
MyProject®? RO: Tel.: 0800 080 888 
(număr apelabil doar din rețelele Orange, 
Vodafone, Telekom, Upc România şi 
RCS&RDS) MD: Tel.: 0800 1 0800 (număr 
apelabil gratuit din orice rețea de 
telefonie din Moldova)
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ZÁRUKA SPOKOJNOSTI: 
MyProject® je zaručená kvalita. U nás 
platí: spokojnosť alebo vrátenie peňazí. 
Otázky k produktu MyProject®? 
Tel.: 0800 152835 (bezplatne z pevnej aj 
mobilnej siete)
НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА 
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ!
MyProject® е с гарантирано 
качество.Заставаме зад това: 
удовлетвореност или Ви връщаме 
парите. Въпроси за MyProject®? 
тел.: 0800 12220 (безплатно от цялата 
страна)

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / 
Producător / Výrobca / Производител: Kaufland 
Stiftung & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 
Neckarsulm, Deutschland, Německo, Njemačka, 
Niemcy, Germania, Nemecko, Германия 
Importator / Distribuitor MD: Kaufland SRL, str. 
Sfatul Țării, nr. 29, Chişinău, MD-2012, Republica 
Moldova 
Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД енд 
Ко КД, ул. Скопие 1А, 1233 София 
Ursprungsland: China / Země původu: Čína / 
Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano w 
Chinach / Ţara de origine: China / Krajina 
pôvodu: Čína / Страна на произход: Китай

Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auch unter: www.kaufland.de
Aktuální návod k použití je možné nalézt také na adrese: www.kaufland.cz
Upute za uporabu možete potražiti i na adresi: www.kaufland.hr
Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć również na stronie: www.kaufland.pl
        Din acest moment puteţi găsi instrucţiunile de utilizare şi pe: www.kaufland.ro
Aktuálny návod na obsluhu je možné nájsť aj na adrese: www.kaufland.sk
Актуалното ръководство за употреба можете да намерите също на: www.kaufland.bg
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Zeichenerklärung
Die folgenden Signalwörter und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem 
Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Wichtig! Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme!

Warnung!
Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn 
sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
Achtung!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Tragen Sie einen Augenschutz.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden 
Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche zusätzliche Informationen in Bezug auf den 
Zusammenbau oder Betrieb.
Stecker sofort vom Netz trennen, wenn die Leitung beschädigt oder durchtrennt 
wurde.
Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse II 
(Doppelisolierung) entsprechen.

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte nicht im Hausmüll!

Inhaltsverzeichnis
Vor dem ersten Gebrauch
Lieferumfang
Zeichenerklärung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Sicherheit
Bedienungsanleitung
Reinigen und Pflege
Wartung und Lagerung
Entsorgung
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Garantie
Vor dem ersten Gebrauch
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts 
mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen 
vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie 
beschrieben und für die angegebenen 
Einsatzbereiche. Bewahren Sie die 
Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf. 
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des 
Produkts an Dritte mit aus.
WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME 
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Lieferumfang
• 1x Bandschleifer
• 1x Schleifband (K80)
• 1x Staubbeutel
• 1x Reduzierstück zur externen Staubabsaugung
• 2x Schraubzwingen
• 1x Betriebsanleitung
Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und 
überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. 
Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in 
Betrieb! Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an 
eine Kaufland-Filiale.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Bandschleifer ist - je nach Schleifpapier - für trockenes Flächenschleifen von Holz, 
Kunststoff, Metall und Spachtelmasse sowie lackierten Oberflächen ausgelegt. Das Gerät darf 
nur für Trockenschliff verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass Sie zur Bearbeitung der 
verschiedenen Materialien entsprechende Schleifblätter mit unterschiedlicher Körnung 
einsetzen und die Drehzahl ebenfalls dem Material anpassen.  Das Gerät ist nur für den 
Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des 
Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus 
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Sicherheit
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal 
verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.
Allgemeine Sicherheitshinweise 

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und 
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse 
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen verursachen.  

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.  
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 
1) Arbeitsplatzsicherheit  
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder 

unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.  
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in 

der sich  brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.  

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. 

2) Elektrische Sicherheit  
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker 

darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker 
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und 
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.  

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, 
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 
Ihr Körper geerdet ist.  

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in 
ein  Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.  

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, 
aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die 
Anschlussleitung  fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. 
Beschädigte oder verwickelte  Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.  

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung 
einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.  

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen  
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an 

die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie 
müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen.  

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm 
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von 
Verletzungen.  

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das  
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku  anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an 
die Stromversorgung  anschließen, kann dies zu Unfällen führen.  

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Elektrowerkzeug  einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.  

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und 
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.  

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten 
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.  

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese 
anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen  durch Staub verringern.  

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die 
Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem 
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen 
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs  
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 

bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.  

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das 
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.  

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren 
Akku,  bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder 
das  Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.  

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind 
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.  

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob  
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so  beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. 
Lassen Sie  beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.  

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge 
mit  scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.  

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend 
diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.  

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige 
Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des 
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. 

5) Service  
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elektrowerkzeugs  erhalten bleibt.  

Sicherheitshinweise für Bandschleifer
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Schleiffläche die 

eigene Anschlussleitung treffen kann.  Das Beschädigen einer spannungsführenden 
Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.

WARNUNG! 
• Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten und Metall können 

gesundheitsschädlich sein.
• Die Berührung oder das Einatmen dieser Stäube kann eine Gefährdung für die Bedienperson 

oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.
• Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske!
Ergänzende Anweisungen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
• Richten Sie das Gerät niemals auf sich selbst oder auf andere Menschen oder Tiere. Achten 

Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere auf der anderen Seite des Werkstücks oder 
in der Nähe befinden.

• SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN! Tragen Sie eine Schutzbrille. Dies gilt ebenso für die Person, 
die beim Betrieb Stütz- und Haltearbeiten verrichtet.

• Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes 
Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

• Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Gerät weg.
Reparatur
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einer qualifizierten Fachkraft reparieren, die 

ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dadurch garantieren Sie die permanente 
Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.

Verhalten im Notfall
Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung dieses Produkts 
vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies 
hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

Zeichenerklärung
Die folgenden Signalwörter und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem 
Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Wichtig! Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme!

Warnung!
Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn 
sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
Achtung!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Tragen Sie einen Augenschutz.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden 
Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche zusätzliche Informationen in Bezug auf den 
Zusammenbau oder Betrieb.
Stecker sofort vom Netz trennen, wenn die Leitung beschädigt oder durchtrennt 
wurde.
Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse II 
(Doppelisolierung) entsprechen.

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte nicht im Hausmüll!

a) Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts immer aufmerksam, damit Sie Gefahren 
frühzeitig erkennen und handeln können. Rasches Einschreiten kann schwere 
Verletzungen und Sachschäden vermeiden.

b) Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen umgehend aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung. Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und 
gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Bandschleifer ist - je nach Schleifpapier - für trockenes Flächenschleifen von Holz, 
Kunststoff, Metall und Spachtelmasse sowie lackierten Oberflächen ausgelegt. Das Gerät darf 
nur für Trockenschliff verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass Sie zur Bearbeitung der 
verschiedenen Materialien entsprechende Schleifblätter mit unterschiedlicher Körnung 
einsetzen und die Drehzahl ebenfalls dem Material anpassen.  Das Gerät ist nur für den 
Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des 
Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus 
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Sicherheit
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal 
verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.
Allgemeine Sicherheitshinweise 

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und 
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse 
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen verursachen.  

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.  
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 
1) Arbeitsplatzsicherheit  
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder 

unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.  
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in 

der sich  brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.  

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. 

2) Elektrische Sicherheit  
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker 

darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker 
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und 
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.  

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, 
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 
Ihr Körper geerdet ist.  

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in 
ein  Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.  

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, 
aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die 
Anschlussleitung  fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. 
Beschädigte oder verwickelte  Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.  

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung 
einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.  

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen  
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an 

die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie 
müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen.  

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm 
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von 
Verletzungen.  

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das  
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku  anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an 
die Stromversorgung  anschließen, kann dies zu Unfällen führen.  

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Elektrowerkzeug  einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.  

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und 
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.  

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten 
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.  

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese 
anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen  durch Staub verringern.  

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die 
Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem 
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen 
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs  
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 

bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.  

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das 
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.  

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren 
Akku,  bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder 
das  Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.  

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind 
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.  

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob  
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so  beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. 
Lassen Sie  beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.  

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge 
mit  scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.  

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend 
diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.  

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige 
Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des 
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. 

5) Service  
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elektrowerkzeugs  erhalten bleibt.  

Sicherheitshinweise für Bandschleifer
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Schleiffläche die 

eigene Anschlussleitung treffen kann.  Das Beschädigen einer spannungsführenden 
Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.

WARNUNG! 
• Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten und Metall können 

gesundheitsschädlich sein.
• Die Berührung oder das Einatmen dieser Stäube kann eine Gefährdung für die Bedienperson 

oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.
• Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske!
Ergänzende Anweisungen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
• Richten Sie das Gerät niemals auf sich selbst oder auf andere Menschen oder Tiere. Achten 

Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere auf der anderen Seite des Werkstücks oder 
in der Nähe befinden.

• SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN! Tragen Sie eine Schutzbrille. Dies gilt ebenso für die Person, 
die beim Betrieb Stütz- und Haltearbeiten verrichtet.

• Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes 
Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

• Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Gerät weg.
Reparatur
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einer qualifizierten Fachkraft reparieren, die 

ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dadurch garantieren Sie die permanente 
Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.

Verhalten im Notfall
Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung dieses Produkts 
vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies 
hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

a) Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts immer aufmerksam, damit Sie Gefahren 
frühzeitig erkennen und handeln können. Rasches Einschreiten kann schwere 
Verletzungen und Sachschäden vermeiden.

b) Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen umgehend aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung. Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und 
gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Bandschleifer ist - je nach Schleifpapier - für trockenes Flächenschleifen von Holz, 
Kunststoff, Metall und Spachtelmasse sowie lackierten Oberflächen ausgelegt. Das Gerät darf 
nur für Trockenschliff verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass Sie zur Bearbeitung der 
verschiedenen Materialien entsprechende Schleifblätter mit unterschiedlicher Körnung 
einsetzen und die Drehzahl ebenfalls dem Material anpassen.  Das Gerät ist nur für den 
Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des 
Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus 
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Sicherheit
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal 
verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.
Allgemeine Sicherheitshinweise 

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und 
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse 
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen verursachen.  

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.  
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 
1) Arbeitsplatzsicherheit  
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder 

unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.  
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in 

der sich  brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.  

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. 

2) Elektrische Sicherheit  
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker 

darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker 
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und 
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.  

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, 
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 
Ihr Körper geerdet ist.  

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in 
ein  Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.  

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, 
aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die 
Anschlussleitung  fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. 
Beschädigte oder verwickelte  Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.  

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung 
einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.  

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen  
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an 

die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie 
müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen.  

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm 
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von 
Verletzungen.  

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das  
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku  anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an 
die Stromversorgung  anschließen, kann dies zu Unfällen führen.  

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Elektrowerkzeug  einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.  

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und 
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.  

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten 
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.  

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese 
anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen  durch Staub verringern.  

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die 
Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem 
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen 
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs  
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 

bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.  

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das 
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.  

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren 
Akku,  bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder 
das  Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.  

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind 
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.  

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob  
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so  beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. 
Lassen Sie  beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.  

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge 
mit  scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.  

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend 
diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.  

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige 
Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des 
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. 

5) Service  
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elektrowerkzeugs  erhalten bleibt.  

Sicherheitshinweise für Bandschleifer
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Schleiffläche die 

eigene Anschlussleitung treffen kann.  Das Beschädigen einer spannungsführenden 
Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.

WARNUNG! 
• Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten und Metall können 

gesundheitsschädlich sein.
• Die Berührung oder das Einatmen dieser Stäube kann eine Gefährdung für die Bedienperson 

oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.
• Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske!
Ergänzende Anweisungen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
• Richten Sie das Gerät niemals auf sich selbst oder auf andere Menschen oder Tiere. Achten 

Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere auf der anderen Seite des Werkstücks oder 
in der Nähe befinden.

• SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN! Tragen Sie eine Schutzbrille. Dies gilt ebenso für die Person, 
die beim Betrieb Stütz- und Haltearbeiten verrichtet.

• Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes 
Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

• Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Gerät weg.
Reparatur
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einer qualifizierten Fachkraft reparieren, die 

ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dadurch garantieren Sie die permanente 
Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.

Verhalten im Notfall
Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung dieses Produkts 
vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies 
hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

a) Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts immer aufmerksam, damit Sie Gefahren 
frühzeitig erkennen und handeln können. Rasches Einschreiten kann schwere 
Verletzungen und Sachschäden vermeiden.

b) Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen umgehend aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung. Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und 
gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Bandschleifer ist - je nach Schleifpapier - für trockenes Flächenschleifen von Holz, 
Kunststoff, Metall und Spachtelmasse sowie lackierten Oberflächen ausgelegt. Das Gerät darf 
nur für Trockenschliff verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass Sie zur Bearbeitung der 
verschiedenen Materialien entsprechende Schleifblätter mit unterschiedlicher Körnung 
einsetzen und die Drehzahl ebenfalls dem Material anpassen.  Das Gerät ist nur für den 
Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des 
Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus 
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Sicherheit
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal 
verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.
Allgemeine Sicherheitshinweise 

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und 
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse 
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen verursachen.  

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.  
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 
1) Arbeitsplatzsicherheit  
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder 

unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.  
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in 

der sich  brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.  

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. 

2) Elektrische Sicherheit  
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker 

darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker 
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und 
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.  

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, 
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 
Ihr Körper geerdet ist.  

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in 
ein  Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.  

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, 
aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die 
Anschlussleitung  fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. 
Beschädigte oder verwickelte  Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.  

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung 
einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.  

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen  
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an 

die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie 
müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen.  

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm 
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von 
Verletzungen.  

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das  
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku  anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an 
die Stromversorgung  anschließen, kann dies zu Unfällen führen.  

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Elektrowerkzeug  einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.  

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und 
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.  

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten 
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.  

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese 
anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen  durch Staub verringern.  

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die 
Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem 
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen 
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs  
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 

bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.  

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das 
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.  

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren 
Akku,  bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder 
das  Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.  

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind 
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.  

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob  
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so  beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. 
Lassen Sie  beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.  

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge 
mit  scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.  

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend 
diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.  

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige 
Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des 
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. 

5) Service  
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elektrowerkzeugs  erhalten bleibt.  

Sicherheitshinweise für Bandschleifer
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Schleiffläche die 

eigene Anschlussleitung treffen kann.  Das Beschädigen einer spannungsführenden 
Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.

WARNUNG! 
• Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten und Metall können 

gesundheitsschädlich sein.
• Die Berührung oder das Einatmen dieser Stäube kann eine Gefährdung für die Bedienperson 

oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.
• Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske!
Ergänzende Anweisungen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
• Richten Sie das Gerät niemals auf sich selbst oder auf andere Menschen oder Tiere. Achten 

Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere auf der anderen Seite des Werkstücks oder 
in der Nähe befinden.

• SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN! Tragen Sie eine Schutzbrille. Dies gilt ebenso für die Person, 
die beim Betrieb Stütz- und Haltearbeiten verrichtet.

• Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes 
Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

• Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Gerät weg.
Reparatur
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einer qualifizierten Fachkraft reparieren, die 

ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dadurch garantieren Sie die permanente 
Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.

Verhalten im Notfall
Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung dieses Produkts 
vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies 
hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.

a) Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts immer aufmerksam, damit Sie Gefahren 
frühzeitig erkennen und handeln können. Rasches Einschreiten kann schwere 
Verletzungen und Sachschäden vermeiden.

b) Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen umgehend aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung. Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und 
gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Bandschleifer ist - je nach Schleifpapier - für trockenes Flächenschleifen von Holz, 
Kunststoff, Metall und Spachtelmasse sowie lackierten Oberflächen ausgelegt. Das Gerät darf 
nur für Trockenschliff verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass Sie zur Bearbeitung der 
verschiedenen Materialien entsprechende Schleifblätter mit unterschiedlicher Körnung 
einsetzen und die Drehzahl ebenfalls dem Material anpassen.  Das Gerät ist nur für den 
Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des 
Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus 
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Sicherheit
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal 
verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.
Allgemeine Sicherheitshinweise 

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und 
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse 
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen verursachen.  

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.  
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf 
netzbetriebene  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 
1) Arbeitsplatzsicherheit  
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder 

unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.  
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in 

der sich  brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.  

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. 

2) Elektrische Sicherheit  
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker 

darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker 
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und 
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.  

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, 
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 
Ihr Körper geerdet ist.  

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in 
ein  Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.  

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, 
aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die 
Anschlussleitung  fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. 
Beschädigte oder verwickelte  Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.  

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur 
Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung 
einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.  

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen  
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an 

die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie 
müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften 
Verletzungen führen.  

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm 
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von 
Verletzungen.  

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das  
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku  anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an 
die Stromversorgung  anschließen, kann dies zu Unfällen führen.  

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das 
Elektrowerkzeug  einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden 
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.  

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und 
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.  

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten 
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.  

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese 
anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen  durch Staub verringern.  

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die 
Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem 
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen 
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs  
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 

bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.  

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das 
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.  

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren 
Akku,  bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder 
das  Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.  

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind 
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.  

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob  
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so  beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. 
Lassen Sie  beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.  

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge 
mit  scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.  

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend 
diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.  

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige 
Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des 
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. 

5) Service  
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elektrowerkzeugs  erhalten bleibt.  

Sicherheitshinweise für Bandschleifer
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Schleiffläche die 

eigene Anschlussleitung treffen kann.  Das Beschädigen einer spannungsführenden 
Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.

WARNUNG! 
• Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten und Metall können 

gesundheitsschädlich sein.
• Die Berührung oder das Einatmen dieser Stäube kann eine Gefährdung für die Bedienperson 

oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.
• Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske!
Ergänzende Anweisungen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
• Richten Sie das Gerät niemals auf sich selbst oder auf andere Menschen oder Tiere. Achten 

Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere auf der anderen Seite des Werkstücks oder 
in der Nähe befinden.

• SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN! Tragen Sie eine Schutzbrille. Dies gilt ebenso für die Person, 
die beim Betrieb Stütz- und Haltearbeiten verrichtet.

• Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes 
Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

• Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Gerät weg.
Reparatur
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einer qualifizierten Fachkraft reparieren, die 

ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dadurch garantieren Sie die permanente 
Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.

Verhalten im Notfall
Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung dieses Produkts 
vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies 
hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

9.  Anschluss für Staubbeutel
10. Feststelltaste EIN-/AUS-Schalter
11.  Staubbeutel
12.  Justierschraube für Bandlauf
13.  Schleifband
14.  Reduzierstück
15.  Schraubzwinge
16. Absaugadapter
17. LED-Beleuchtung

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.

a) Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts immer aufmerksam, damit Sie Gefahren 
frühzeitig erkennen und handeln können. Rasches Einschreiten kann schwere 
Verletzungen und Sachschäden vermeiden.

b) Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen umgehend aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung. Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und 
gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.
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Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.

Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:

Holzart: Weichholz
60
240
hoch (5-6)
Holzart: Hartholz
60
180
hoch (5-6)
Holzart: Spanplatte
60
150
hoch (5-6)
Lacke, Farben entfernen
60
-
hoch (5-6)
Lacke, Farben anschleifen
150
320
niedrig (1-2)
Stahl entrosten
40
120
mittel - hoch (3-4)
Kunststoffe
120
240
niedrig - mittel(2-3)
Nichteisen-Metalle (z.B. Aluminium)
80
150
mittel - hoch (3-4)

Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:

Holzart: Weichholz
60
240
hoch (5-6)
Holzart: Hartholz
60
180
hoch (5-6)
Holzart: Spanplatte
60
150
hoch (5-6)
Lacke, Farben entfernen
60
-
hoch (5-6)
Lacke, Farben anschleifen
150
320
niedrig (1-2)
Stahl entrosten
40
120
mittel - hoch (3-4)
Kunststoffe
120
240
niedrig - mittel(2-3)
Nichteisen-Metalle (z.B. Aluminium)
80
150
mittel - hoch (3-4)

Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:
Arbeitsbereich
Grobschliff (Körnung):
Feinschliff (Körnung):
Drehzahlvorwahl:

Holzart: Weichholz
60
240
hoch (5-6)
Holzart: Hartholz
60
180
hoch (5-6)
Holzart: Spanplatte
60
150
hoch (5-6)
Lacke, Farben entfernen
60
-
hoch (5-6)
Lacke, Farben anschleifen
150
320
niedrig (1-2)
Stahl entrosten
40
120
mittel - hoch (3-4)
Kunststoffe
120
240
niedrig - mittel(2-3)
Nichteisen-Metalle (z.B. Aluminium)
80
150
mittel - hoch (3-4)
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Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Reinigen und Pflege
WARNUNG! 
VERLETZUNGSGEFAHR! 
Ziehen Sie immer den Netzstecker 
aus der Steckdose, bevor Sie 
Arbeiten am Gerät durchführen.

• Verwenden Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder 
Nylonborsten sowie keine scharfen oder 
metallischen Reinigungsgegenstände wie 
Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese 
können die Oberflächen beschädigen.

• Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem 
trockenen und weichen Tuch.

• Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen 
mit einem leicht feuchten Tuch und einem 
milden Geschirrspülmittel.

• Halten Sie das Elektrowerkzeug niemals unter 
fließendes Wasser und legen Sie ihn niemals in 
ein Becken oder eine Schale mit Wasser oder 
Reinigungsmittel.

• Trocknen Sie das Elektrowerkzeug vor der 
Aufbewahrung gut ab.

Wartung und Lagerung
Wartung
• Das Gerät ist wartungsfrei.

Netzanschlussleitung tauschen
• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts 

beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, 
eine Fachwerkstatt oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden.

Reparaturen
Im Innern dieses Produkts befinden sich keine Teile, 
die vom Benutzer repariert werden können. 
Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, um 
das Produkt überprüfen und instand setzen zu 
lassen.

Lagerung
1. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es 

vom Netz.
2. Reinigen Sie das Produkt wie oben beschrieben.

3. Lagern Sie das Produkt und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut 
belüfteten Ort.

4. Lagern Sie das Produkt stets an einem für 
Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 10˚C und 40˚C.

5. Wir empfehlen das Produkt zur Lagerung in 
seiner Originalverpackung aufzubewahren.

Entsorgung
Verpackung entsorgen 
Die Produktverpackung besteht aus 
recyclingfähigen Materialien. Entsorgen 
Sie die Verpackungsmaterialien 
entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den 
öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß 
den landesspezifischen Vorgaben.

Entsorgungshinweise zu elektrischen 
Artikeln 

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den 
Hausmüll. Gemäß europäischer Richtlinie 
2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
und Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden. 
Recycling- Alternative zur Rück- 
sendeaufforderung: Der Eigentümer des 
Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung 
zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung 
im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das 
Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle 
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne 
des nationalen Kreislaufwirtschafts und 
Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind 
den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und 
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.
Weitere Entsorgungshinweise 
Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine 
spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht 
beeinträchtigt wird. Elektroaltgeräte können Schadstoffe 
enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des 
Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des 
Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und 
Bodenverunreinigungen führen.

Geräusch- und Vibrationsinformation
• Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte 

und die angegebenen Geräuschemissionswerte 
sind nach einem genormten Prüfverfahren 
gemessen worden und können zum Vergleich 
eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen 
verwendet werden.

• Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte 
und die angegebenen Geräuschemissionswerte 
können auch zu einer vorläufigen Einschätzung 
der Belastung verwendet werden. 
Verletzungsgefahr durch Vibrationen!

WARNUNG! 

• Die Schwingungs- und Geräuschemissionen 
können während der tatsächlichen Benutzung 
des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten 
abweichen, abhängig von der Art und Weise, in 
der das Elektrowerkzeug verwendet wird, 
insbesondere, welche Art von Werkstück 
bearbeitet wird.

• Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer 
Abschätzung der Schwingungsbelastung 
während der tatsächlichen 
Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind 
alle Anteile des Betriebszyklus zu 
berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen 
das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und 
solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber 
ohne Belastung läuft). 

WARNUNG! Schädigung des 
Gehörs! Die Einwirkung von Lärm 
kann zu Schädigungen des Gehörs 
führen.

• Arbeiten Sie nur mit einem geeigneten 
Gehörschutz.

• In der Nähe befindliche Personen müssen 
ebenfalls einen geeigneten Gehörschutz 
tragen.

WARNUNG! Lärmbelästigung! Eine 
gewisse Lärmbelästigung durch das 
Elektrowerkzeug ist nicht 
vermeidbar.

• Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf 
zugelassene und dafür bestimmte Zeiten.

• Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und 
beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das 
Notwendigste.

EG-Konformitätserklärung
Angaben und Normen finden Sie 
auf der beigelegten 
EG-Konformitätserklärung.

Garantie
Kaufland gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine 
Garantie von 3 Jahren. Von der Garantie 
ausgenommen sind Schäden, die auf 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, 
missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße 
Behandlung, eigenmächtige Reparaturen oder 
unzureichende Wartung und Pflege 
zurückzuführen sind.

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Technische Daten
Modell:
Eingangsspannung: 
Anschlussleistung:
Leerlaufdrehzahl              : 
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit:
Schleiffläche:
Schleifbandgröße
Schutzart:
Schutzklasse:
Lärmemissions- und Schwingungswert
Schalldruckpegel (LpA):
Unsicherheit (KpA):
Schallleistungspegel (LWA):
Unsicherheit (KpA):
Schwingungsemissionswert (ah):
Unsicherheit (K):

1260048
230-240 V~ (Wechselstrom) / 50Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /     (Doppelisolierung)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.
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Bedienungsanleitung
Teilebeschreibung
1.  EIN-/AUS-Schalter 
2.  Zusatzhandgriff 
3.  Frontabdeckung 
4.  Spannhebel für Schleifband 
5.  Stellrad für Bandgeschwindigkeit 
6.  Handgriff 
7.  Schraube für Handgriffverstellung 
8.  Aussparungen für Schraubzwinge 

Inbetriebnahme
Schleifband einspannen /wechseln

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Arbeiten aus und 
ziehen Sie den Netzstecker. 

• Lösen Sie die Spannvorrichtung für das Schleifband (13), indem Sie den Spannhebel (4) ganz 
herausschwenken. Das Schleifband (13) lässt sich entnehmen.

• Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. wechseln Sie es aus, um anderes Material zu bearbeiten 
oder die Kornstärke zu wechseln.

WICHTIG: Die Pfeilrichtungen auf der Innenseite des Schleifbandes (13) und am Gerätegehäuse müssen 
übereinstimmen.
• Drücken Sie den Spannhebel (4) wieder in die Ausgangsposition.

Schleifband (13) manuell justieren
Wird der Bandlauf nach dem Einschalten nicht zentriert, müssen Sie den Bandlauf ggf. manuell nachstellen.
• Drehen Sie dazu die Justierschraube (12) an der vorderen Rolle, bis das Schleifband (13) zentriert läuft.
WICHTIG: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Schleifband (13) nicht am Gehäuse einschleift. Prüfen 
Sie regelmäßig den Bandlauf und regeln Sie ihn, wenn nötig, mit der Justierschraube (12) nach.

Zusatzhandgriff einstellen
Sie können den Zusatzhandgriff (2) in mehrere Positionen einstellen.
• Lösen Sie zum Verstellen des Zusatzhandgriffes die Schraube für Handgriffverstellung (7).
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die gewünschte Position ein.
• Ziehen Sie die Schraube (7) wieder fest.

Reinigen und Pflege
WARNUNG! 
VERLETZUNGSGEFAHR! 
Ziehen Sie immer den Netzstecker 
aus der Steckdose, bevor Sie 
Arbeiten am Gerät durchführen.

• Verwenden Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder 
Nylonborsten sowie keine scharfen oder 
metallischen Reinigungsgegenstände wie 
Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese 
können die Oberflächen beschädigen.

• Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem 
trockenen und weichen Tuch.

• Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen 
mit einem leicht feuchten Tuch und einem 
milden Geschirrspülmittel.

• Halten Sie das Elektrowerkzeug niemals unter 
fließendes Wasser und legen Sie ihn niemals in 
ein Becken oder eine Schale mit Wasser oder 
Reinigungsmittel.

• Trocknen Sie das Elektrowerkzeug vor der 
Aufbewahrung gut ab.

Wartung und Lagerung
Wartung
• Das Gerät ist wartungsfrei.

Netzanschlussleitung tauschen
• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts 

beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, 
eine Fachwerkstatt oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden.

Reparaturen
Im Innern dieses Produkts befinden sich keine Teile, 
die vom Benutzer repariert werden können. 
Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, um 
das Produkt überprüfen und instand setzen zu 
lassen.

Lagerung
1. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es 

vom Netz.
2. Reinigen Sie das Produkt wie oben beschrieben.

3. Lagern Sie das Produkt und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut 
belüfteten Ort.

4. Lagern Sie das Produkt stets an einem für 
Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 10˚C und 40˚C.

5. Wir empfehlen das Produkt zur Lagerung in 
seiner Originalverpackung aufzubewahren.

Entsorgung
Verpackung entsorgen 
Die Produktverpackung besteht aus 
recyclingfähigen Materialien. Entsorgen 
Sie die Verpackungsmaterialien 
entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den 
öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß 
den landesspezifischen Vorgaben.

Entsorgungshinweise zu elektrischen 
Artikeln 

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den 
Hausmüll. Gemäß europäischer Richtlinie 
2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
und Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden. 
Recycling- Alternative zur Rück- 
sendeaufforderung: Der Eigentümer des 
Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung 
zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung 
im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das 
Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle 
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne 
des nationalen Kreislaufwirtschafts und 
Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind 
den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und 
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.
Weitere Entsorgungshinweise 
Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine 
spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht 
beeinträchtigt wird. Elektroaltgeräte können Schadstoffe 
enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des 
Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des 
Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und 
Bodenverunreinigungen führen.

Geräusch- und Vibrationsinformation
• Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte 

und die angegebenen Geräuschemissionswerte 
sind nach einem genormten Prüfverfahren 
gemessen worden und können zum Vergleich 
eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen 
verwendet werden.

• Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte 
und die angegebenen Geräuschemissionswerte 
können auch zu einer vorläufigen Einschätzung 
der Belastung verwendet werden. 
Verletzungsgefahr durch Vibrationen!

WARNUNG! 

• Die Schwingungs- und Geräuschemissionen 
können während der tatsächlichen Benutzung 
des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten 
abweichen, abhängig von der Art und Weise, in 
der das Elektrowerkzeug verwendet wird, 
insbesondere, welche Art von Werkstück 
bearbeitet wird.

• Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer 
Abschätzung der Schwingungsbelastung 
während der tatsächlichen 
Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind 
alle Anteile des Betriebszyklus zu 
berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen 
das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und 
solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber 
ohne Belastung läuft). 

WARNUNG! Schädigung des 
Gehörs! Die Einwirkung von Lärm 
kann zu Schädigungen des Gehörs 
führen.

• Arbeiten Sie nur mit einem geeigneten 
Gehörschutz.

• In der Nähe befindliche Personen müssen 
ebenfalls einen geeigneten Gehörschutz 
tragen.

WARNUNG! Lärmbelästigung! Eine 
gewisse Lärmbelästigung durch das 
Elektrowerkzeug ist nicht 
vermeidbar.

• Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf 
zugelassene und dafür bestimmte Zeiten.

• Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und 
beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das 
Notwendigste.

EG-Konformitätserklärung
Angaben und Normen finden Sie 
auf der beigelegten 
EG-Konformitätserklärung.

Garantie
Kaufland gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine 
Garantie von 3 Jahren. Von der Garantie 
ausgenommen sind Schäden, die auf 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, 
missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße 
Behandlung, eigenmächtige Reparaturen oder 
unzureichende Wartung und Pflege 
zurückzuführen sind.

Frontabdeckung hochklappen (siehe Abb. B)
Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen können Sie die Frontabdeckung (3) hochklappen.

WARNUNG! Die Frontabdeckung (3) kann nur hochgeklappt werden, wenn der 
Zusatzhandgriff (2) ebenfalls nach oben geklappt wurde (siehe Kapitel 
„Zusatzhandgriff einstellen“).

• Klappen Sie die Frontabdeckung (3) nach oben.

Staubabsaugung anbringen/ entfernen

WARNUNG! Explosionsgefahr! 

• Bei explosivem Staub / Luftgemisch müssen Sie einen dazu speziell geeigneten Absauger 
verwenden. BRANDGEFAHR DURCH FUNKENFLUG! Verwenden Sie beim Schleifen von 
Metallen keine Staubabsaugung (Staubbeutel (11) oder Staubsauger).

• Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebserregend.
WARNUNG! Brandgefahr!

• Beim Arbeiten mit Elektrogeräten, die über einen Staubbeutel verfügen oder durch eine 
Staubabsaugvorrichtung mit dem Staubsauger verbunden werden können, besteht 
Brandgefahr! Unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei Funkenflug - beim Schleifen von 
Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub im Staubbeutel (oder im 
Staubbeutel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, 
wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und 
das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist. Vermeiden Sie deshalb unbedingt eine 
Überhitzung des Schleifguts und des Gerätes und entleeren Sie vor Arbeitspausen stets 
den Staubbeutel bzw. den Staubbeutel des Staubsaugers.

• Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
Staubbeutel anbringen:
• Schieben Sie das Reduzierstück (14) des Staubbeutels (11) von oben auf den Anschluss für den 

Staubbeutel (9).

Staubbeutel demontieren / abnehmen:
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) nach oben hin ab. 

Absaugadapter zur Fremdabsaugung anschließen:
• Schieben Sie den Absaugadapter (16) auf den Anschluss (9).
• Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) 

auf den Absaugadapter (16).

Absaugadapter zur Fremdabsaugung abnehmen:
• Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrichtung ab.
• Ziehen Sie den Absaugadapter (16) von dem Anschluss (9) heraus.

Arbeitshinweise
Geringer Schleifdruck genügt:
• Arbeiten Sie mit geringem Schleifdruck. Das Eigengewicht des Bandschleifers reicht für gute 

Schleifleistungen aus. Zusätzlich schonen Sie durch diese Arbeitsweise den Verschleiß des Schleifbandes 
und die Oberfläche des Werkstückes wird glatter.

Abtrag und Oberfläche:
• Die Abtragsleistung und die Oberflächengüte werden von der Bandgeschwindigkeit und der Kornstärke 

des Schleifbandes bestimmt (siehe auch Abschnitt „Drehzahl und Schleifband wählen“). Schleifvorgang:
• Platzieren Sie das Gerät eingeschaltet auf dem Werkstück und arbeiten Sie mit mäßigem Vorschub. 

Führen Sie den Schleifvorgang parallel und überlappend zu den Schleifbahnen durch. Zur Vermeidung 
von störenden, querlaufenden Schleifspuren nur in Faserrichtung schleifen. Heben Sie das Gerät nach der 
Bearbeitung vom Werkstück ab und schalten Sie es erst dann aus.

HINWEIS: Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.

Bedienung
Ein- und ausschalten
Sie können beim Betrieb des Bandschleifers zwischen Moment- und Dauerbetrieb auswählen. 

Momentbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1). 

Momentbetrieb ausschalten:
• Lassen Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) los.

Dauerbetrieb einschalten:
• Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie die Feststelltaste (10).

Dauerbetrieb ausschalten:
• Drücken Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) und lassen Sie ihn los. 

Staubbeutel entleeren
Der Staubbeutel (11) sollte während des Betriebs alle 5-10 Minuten entleert werden.
• Ziehen Sie den Staubbeutel (11) ab (siehe Kapitel „Staubabsaugung anbringen/entfernen“)
• Schütteln Sie den Staubbeutel (11) über einen Abfalleimer, um diese zu entleeren.
• Bringen Sie den Staubbeutel (11) wieder am Gerät an.

LED-Beleuchtung
•  Der Bandschleifer verfügt über eine LED-Beleuchtung (17). 
•  Die LED-Beleuchtung erleuchtet, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) drücken. 
•  Die LED-Beleuchtung erlischt, sobald Sie den EIN-/ AUS-Schalter (1) loslassen. 

Drehzahl und Schleifband wählen
Mit dem Stellrad für Bandgeschwindigkeit (5) können Sie die Drehzahl auch bei laufendem Gerät wählen. Die 
optimale Bandgeschwindigkeit ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstück bzw. Material. Ermitteln 
Sie die jeweils beste Drehzahl immer selbst in einem praktischen Versuch. In der nachfolgenden Tabelle 
finden Sie unverbindliche Werte, die Ihnen die Ermittlung erleichtern.

Stationäres Arbeiten
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (2) in die Horizontale Position.
• Drehen Sie das Elektrowerkzeug wie in der Abbildung A gezeigt um und legen Sie es auf eine stabile Arbeitsplatte.
• Setzen Sie zwei Schraubzwingen (15) in die dafür vorgesehenen Aussparungen (8) ein und spannen Sie 

das Elektrowerkzeug fest.

HINWEISE:
• Bearbeiten Sie niemals mit demselben Schleifband (13) Holz und Metall bearbeiten.
• Verschlissene oder eingerissene Schleifbänder können das Werkstück beschädigen. Wechseln Sie die 

Schleifbänder deshalb rechtzeitig aus.
• Bewahren Sie Schleifbänder nur hängend auf, da sie durch Knicke etc. unbrauchbar werden.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stanovený účel
Pásová bruska je – podle použitého brusného papíru – určena pro suché rovinné broušení dřeva, 
plastu, kovu a stěrky, jakož i lakovaných povrchů. Výrobek se smí používat jen pro broušení 
zasucha. Dbejte na to, abyste při opracovávání různých materiálů používali příslušné brusné 
papíry s různou zrnitostí a také přizpůsobili otáčky materiálu. Výrobek je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití nebo pozměnění výrobku bude považováno 
za použití v rozporu se stanoveným účelem a může představovat značné nebezpečí poranění. Za 
škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není 
určen pro komerční použití.
Bezpečnost
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro 
bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické 
údaje k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování následujících pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.
Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové 
elektrické nářadí (s přívodním kabelem), tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního 
kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený 

pracovní prostor mohou vést k nehodám.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou 

skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Při činnosti elektrického nářadí vznikají 
jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.  Při vyrušení 
můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak 

upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací kabely. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, 
sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo zapletené přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

e) Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, 

přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Krátký okamžik nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Užívání osobních 
ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb 
nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko 
poškození zdraví.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě 
a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, 
zda je vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zasouvání zástrčky 
při vypínači v zapnuté poloze může vést k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče. 
Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části nářadí může způsobit zranění.

e) Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak 
budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, 
oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

g) Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato 
byla připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit 
nebezpečí spojeno s prachem.

h) Neuspokojujte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro 
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s 
elektrickým nářadím. Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým 
zraněním.

4. Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Výrobek nepřetěžujte. Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S 

elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Elektrické nářadí, které nelze 

vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odkládáním nářadí vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat 
nářadí osobám, které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým nářadím nebo s těmito 
bezpečnostními pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li jej nezkušené osoby.

e) O elektrické nářadí adekvátně pečujte. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají 
nebo nejsou vychýleny či poškozeny, a zda nedochází k jiným jevům, které by mohly 
ovlivnit bezpečnou činnost elektrického nářadí. Před použitím nářadí nechte poškozené 
části vyměnit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se 
méně zakusují a snáze se vedou.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů. 
Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického 
nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.

h) Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzká držadla a 
úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v 
neočekávaných situacích.

5) Opravy
a) Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití 

originálních náhradních dílů. To zaručí jeho bezpečnost.
Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Držte elektrické nářadí jen za izolovaná držadla, protože brusná plocha může 

zasáhnout vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod napětím může způsobit, že se pod 
napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálů s barvou s obsahem olova, některých druhů dřeva a kovů může být zdraví 

škodlivý.
• Nadechnutí se prachu nebo kontakt s ním může představovat nebezpečí pro obsluhující osobu 

nebo osoby nacházející se v blízkosti.
• Noste ochranné brýle a respirátor!
Doplňující pokyny 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
• Nesměrujte výrobek nikdy na sebe nebo jiné osoby nebo zvířata. Dbejte na to, aby se na 

druhé straně obrobku nebo v blízkosti nenacházely osoby nebo zvířata.
• CHRAŇTE SI OČI! Noste ochranné brýle. Platí to rovněž pro osobu, která zajišťuje při provozu 

podpůrné a přídržné činnosti.
• Zajistěte obrobek. Obrobek upevněný v upínacím zařízení nebo ve svěráku je bezpečnější než 

obrobek přidržován rukou.
• Veďte kabel vždy dozadu pryč od výrobku.
Opravy
a) Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních 

náhradních dílů. Tak zaručíte trvalou bezpečnost elektrického nářadí.
Chování v nouzových situacích
Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s použitím tohoto výrobku. Zapamatujte si 
bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Pomůže to předcházet rizikům a nebezpečí.
a) Při použití tohoto výrobku dávejte vždy pozor, abyste včas zpozorovali nebezpečí a 

dokázali mu čelit. Rychlým konáním můžete předejít těžkým zraněním a škodám.
b) Výrobek v případě poruchy ihned vypněte a odpojte od napájení. Výrobek nechte před 

opětovným používáním zkontrolovat a případně opravit kvalifikovaným odborníkem.

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu k použití, na výrobku a na obalu jsou použity následující označení a symboly.

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití!

Výstraha! 
Toto označení označuje nebezpečí se středním stupněm, které může v případě, že se 
mu nezamezí, vést k smrti nebo těžkým zraněním.
Pozor! 
Toto označení varuje před možnými věcnými škodami.

Noste ochranné brýle.

Noste ochranu sluchu.

Noste ochranné rukavice.

Výrobky označeny tímto symbolem splňují všechny platné společné předpisy 
evropského hospodářského prostoru.

Tento symbol Vám poskytuje užitečné dodatečné informace ohledně montáže nebo 
provozu.

V případě poškození nebo přeřezání vedení ihned odpojte zástrčku od elektrické sítě.

Tímto symbolem označené výrobky odpovídají třídě ochrany II (dvojitá izolace).

Použitá elektrická a elektronická zařízení nevyhazujte do domovního odpadu!
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Před prvním použitím
Před používáním výrobku se seznamte se všemi 
pokyny k použití a bezpečnostními pokyny. Výrobek 
používejte jen v souladu s popisem a stanoveným 
účelem. Uschovejte tento návod k použití pro 
pozdější použití. 
Budete-li předávat tento výrobek další osobě, 
předejte jí i všechny podklady.
DŮLEŽITÉ, NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO 
POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A PEČLIVĚ SI JEJ PŘEČTĚTE! 

Rozsah dodávky
• 1 pásová bruska
• 1 brusný pás (K80)
• 1 sáček na prach
• 1 redukce pro externí odsávání prachu
• 2 šroubové svěrky
• 1 návod k použití 
Zkontrolujte výrobek na úplnost dílů, jakož i na 
škody vzniklé přepravou. Výrobek nepoužívejte, 
pokud je poškozený! V případě poškození se 
obraťte na svou prodejnu Kaufland.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stanovený účel
Pásová bruska je – podle použitého brusného papíru – určena pro suché rovinné broušení dřeva, 
plastu, kovu a stěrky, jakož i lakovaných povrchů. Výrobek se smí používat jen pro broušení 
zasucha. Dbejte na to, abyste při opracovávání různých materiálů používali příslušné brusné 
papíry s různou zrnitostí a také přizpůsobili otáčky materiálu. Výrobek je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití nebo pozměnění výrobku bude považováno 
za použití v rozporu se stanoveným účelem a může představovat značné nebezpečí poranění. Za 
škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není 
určen pro komerční použití.
Bezpečnost
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro 
bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické 
údaje k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování následujících pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.
Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové 
elektrické nářadí (s přívodním kabelem), tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního 
kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený 

pracovní prostor mohou vést k nehodám.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou 

skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Při činnosti elektrického nářadí vznikají 
jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.  Při vyrušení 
můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak 

upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací kabely. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, 
sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo zapletené přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

e) Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, 

přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Krátký okamžik nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Užívání osobních 
ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb 
nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko 
poškození zdraví.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě 
a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, 
zda je vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zasouvání zástrčky 
při vypínači v zapnuté poloze může vést k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče. 
Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části nářadí může způsobit zranění.

e) Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak 
budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, 
oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

g) Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato 
byla připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit 
nebezpečí spojeno s prachem.

h) Neuspokojujte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro 
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s 
elektrickým nářadím. Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým 
zraněním.

4. Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Výrobek nepřetěžujte. Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S 

elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Elektrické nářadí, které nelze 

vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odkládáním nářadí vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat 
nářadí osobám, které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým nářadím nebo s těmito 
bezpečnostními pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li jej nezkušené osoby.

e) O elektrické nářadí adekvátně pečujte. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají 
nebo nejsou vychýleny či poškozeny, a zda nedochází k jiným jevům, které by mohly 
ovlivnit bezpečnou činnost elektrického nářadí. Před použitím nářadí nechte poškozené 
části vyměnit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se 
méně zakusují a snáze se vedou.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů. 
Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického 
nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.

h) Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzká držadla a 
úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v 
neočekávaných situacích.

5) Opravy
a) Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití 

originálních náhradních dílů. To zaručí jeho bezpečnost.
Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Držte elektrické nářadí jen za izolovaná držadla, protože brusná plocha může 

zasáhnout vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod napětím může způsobit, že se pod 
napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálů s barvou s obsahem olova, některých druhů dřeva a kovů může být zdraví 

škodlivý.
• Nadechnutí se prachu nebo kontakt s ním může představovat nebezpečí pro obsluhující osobu 

nebo osoby nacházející se v blízkosti.
• Noste ochranné brýle a respirátor!
Doplňující pokyny 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
• Nesměrujte výrobek nikdy na sebe nebo jiné osoby nebo zvířata. Dbejte na to, aby se na 

druhé straně obrobku nebo v blízkosti nenacházely osoby nebo zvířata.
• CHRAŇTE SI OČI! Noste ochranné brýle. Platí to rovněž pro osobu, která zajišťuje při provozu 

podpůrné a přídržné činnosti.
• Zajistěte obrobek. Obrobek upevněný v upínacím zařízení nebo ve svěráku je bezpečnější než 

obrobek přidržován rukou.
• Veďte kabel vždy dozadu pryč od výrobku.
Opravy
a) Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních 

náhradních dílů. Tak zaručíte trvalou bezpečnost elektrického nářadí.
Chování v nouzových situacích
Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s použitím tohoto výrobku. Zapamatujte si 
bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Pomůže to předcházet rizikům a nebezpečí.
a) Při použití tohoto výrobku dávejte vždy pozor, abyste včas zpozorovali nebezpečí a 

dokázali mu čelit. Rychlým konáním můžete předejít těžkým zraněním a škodám.
b) Výrobek v případě poruchy ihned vypněte a odpojte od napájení. Výrobek nechte před 

opětovným používáním zkontrolovat a případně opravit kvalifikovaným odborníkem.

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu k použití, na výrobku a na obalu jsou použity následující označení a symboly.

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití!

Výstraha! 
Toto označení označuje nebezpečí se středním stupněm, které může v případě, že se 
mu nezamezí, vést k smrti nebo těžkým zraněním.
Pozor! 
Toto označení varuje před možnými věcnými škodami.

Noste ochranné brýle.

Noste ochranu sluchu.

Noste ochranné rukavice.

Výrobky označeny tímto symbolem splňují všechny platné společné předpisy 
evropského hospodářského prostoru.

Tento symbol Vám poskytuje užitečné dodatečné informace ohledně montáže nebo 
provozu.

V případě poškození nebo přeřezání vedení ihned odpojte zástrčku od elektrické sítě.

Tímto symbolem označené výrobky odpovídají třídě ochrany II (dvojitá izolace).

Použitá elektrická a elektronická zařízení nevyhazujte do domovního odpadu!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stanovený účel
Pásová bruska je – podle použitého brusného papíru – určena pro suché rovinné broušení dřeva, 
plastu, kovu a stěrky, jakož i lakovaných povrchů. Výrobek se smí používat jen pro broušení 
zasucha. Dbejte na to, abyste při opracovávání různých materiálů používali příslušné brusné 
papíry s různou zrnitostí a také přizpůsobili otáčky materiálu. Výrobek je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití nebo pozměnění výrobku bude považováno 
za použití v rozporu se stanoveným účelem a může představovat značné nebezpečí poranění. Za 
škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není 
určen pro komerční použití.
Bezpečnost
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro 
bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické 
údaje k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování následujících pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.
Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové 
elektrické nářadí (s přívodním kabelem), tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního 
kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený 

pracovní prostor mohou vést k nehodám.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou 

skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Při činnosti elektrického nářadí vznikají 
jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.  Při vyrušení 
můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak 

upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací kabely. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, 
sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo zapletené přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

e) Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, 

přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Krátký okamžik nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Užívání osobních 
ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb 
nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko 
poškození zdraví.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě 
a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, 
zda je vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zasouvání zástrčky 
při vypínači v zapnuté poloze může vést k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče. 
Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části nářadí může způsobit zranění.

e) Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak 
budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, 
oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

g) Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato 
byla připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit 
nebezpečí spojeno s prachem.

h) Neuspokojujte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro 
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s 
elektrickým nářadím. Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým 
zraněním.

4. Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Výrobek nepřetěžujte. Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S 

elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Elektrické nářadí, které nelze 

vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odkládáním nářadí vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat 
nářadí osobám, které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým nářadím nebo s těmito 
bezpečnostními pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li jej nezkušené osoby.

e) O elektrické nářadí adekvátně pečujte. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají 
nebo nejsou vychýleny či poškozeny, a zda nedochází k jiným jevům, které by mohly 
ovlivnit bezpečnou činnost elektrického nářadí. Před použitím nářadí nechte poškozené 
části vyměnit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se 
méně zakusují a snáze se vedou.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů. 
Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického 
nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.

h) Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzká držadla a 
úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v 
neočekávaných situacích.

5) Opravy
a) Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití 

originálních náhradních dílů. To zaručí jeho bezpečnost.
Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Držte elektrické nářadí jen za izolovaná držadla, protože brusná plocha může 

zasáhnout vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod napětím může způsobit, že se pod 
napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálů s barvou s obsahem olova, některých druhů dřeva a kovů může být zdraví 

škodlivý.
• Nadechnutí se prachu nebo kontakt s ním může představovat nebezpečí pro obsluhující osobu 

nebo osoby nacházející se v blízkosti.
• Noste ochranné brýle a respirátor!
Doplňující pokyny 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
• Nesměrujte výrobek nikdy na sebe nebo jiné osoby nebo zvířata. Dbejte na to, aby se na 

druhé straně obrobku nebo v blízkosti nenacházely osoby nebo zvířata.
• CHRAŇTE SI OČI! Noste ochranné brýle. Platí to rovněž pro osobu, která zajišťuje při provozu 

podpůrné a přídržné činnosti.
• Zajistěte obrobek. Obrobek upevněný v upínacím zařízení nebo ve svěráku je bezpečnější než 

obrobek přidržován rukou.
• Veďte kabel vždy dozadu pryč od výrobku.
Opravy
a) Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních 

náhradních dílů. Tak zaručíte trvalou bezpečnost elektrického nářadí.
Chování v nouzových situacích
Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s použitím tohoto výrobku. Zapamatujte si 
bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Pomůže to předcházet rizikům a nebezpečí.
a) Při použití tohoto výrobku dávejte vždy pozor, abyste včas zpozorovali nebezpečí a 

dokázali mu čelit. Rychlým konáním můžete předejít těžkým zraněním a škodám.
b) Výrobek v případě poruchy ihned vypněte a odpojte od napájení. Výrobek nechte před 

opětovným používáním zkontrolovat a případně opravit kvalifikovaným odborníkem.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stanovený účel
Pásová bruska je – podle použitého brusného papíru – určena pro suché rovinné broušení dřeva, 
plastu, kovu a stěrky, jakož i lakovaných povrchů. Výrobek se smí používat jen pro broušení 
zasucha. Dbejte na to, abyste při opracovávání různých materiálů používali příslušné brusné 
papíry s různou zrnitostí a také přizpůsobili otáčky materiálu. Výrobek je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití nebo pozměnění výrobku bude považováno 
za použití v rozporu se stanoveným účelem a může představovat značné nebezpečí poranění. Za 
škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není 
určen pro komerční použití.
Bezpečnost
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro 
bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické 
údaje k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování následujících pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.
Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové 
elektrické nářadí (s přívodním kabelem), tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního 
kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený 

pracovní prostor mohou vést k nehodám.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou 

skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Při činnosti elektrického nářadí vznikají 
jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.  Při vyrušení 
můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak 

upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací kabely. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, 
sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo zapletené přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

e) Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, 

přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Krátký okamžik nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Užívání osobních 
ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb 
nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko 
poškození zdraví.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě 
a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, 
zda je vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zasouvání zástrčky 
při vypínači v zapnuté poloze může vést k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče. 
Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části nářadí může způsobit zranění.

e) Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak 
budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, 
oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

g) Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato 
byla připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit 
nebezpečí spojeno s prachem.

h) Neuspokojujte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro 
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s 
elektrickým nářadím. Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým 
zraněním.

4. Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Výrobek nepřetěžujte. Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S 

elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Elektrické nářadí, které nelze 

vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odkládáním nářadí vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat 
nářadí osobám, které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým nářadím nebo s těmito 
bezpečnostními pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li jej nezkušené osoby.

e) O elektrické nářadí adekvátně pečujte. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají 
nebo nejsou vychýleny či poškozeny, a zda nedochází k jiným jevům, které by mohly 
ovlivnit bezpečnou činnost elektrického nářadí. Před použitím nářadí nechte poškozené 
části vyměnit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se 
méně zakusují a snáze se vedou.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů. 
Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického 
nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.

h) Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzká držadla a 
úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v 
neočekávaných situacích.

5) Opravy
a) Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití 

originálních náhradních dílů. To zaručí jeho bezpečnost.
Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Držte elektrické nářadí jen za izolovaná držadla, protože brusná plocha může 

zasáhnout vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod napětím může způsobit, že se pod 
napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálů s barvou s obsahem olova, některých druhů dřeva a kovů může být zdraví 

škodlivý.
• Nadechnutí se prachu nebo kontakt s ním může představovat nebezpečí pro obsluhující osobu 

nebo osoby nacházející se v blízkosti.
• Noste ochranné brýle a respirátor!
Doplňující pokyny 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
• Nesměrujte výrobek nikdy na sebe nebo jiné osoby nebo zvířata. Dbejte na to, aby se na 

druhé straně obrobku nebo v blízkosti nenacházely osoby nebo zvířata.
• CHRAŇTE SI OČI! Noste ochranné brýle. Platí to rovněž pro osobu, která zajišťuje při provozu 

podpůrné a přídržné činnosti.
• Zajistěte obrobek. Obrobek upevněný v upínacím zařízení nebo ve svěráku je bezpečnější než 

obrobek přidržován rukou.
• Veďte kabel vždy dozadu pryč od výrobku.
Opravy
a) Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních 

náhradních dílů. Tak zaručíte trvalou bezpečnost elektrického nářadí.
Chování v nouzových situacích
Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s použitím tohoto výrobku. Zapamatujte si 
bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Pomůže to předcházet rizikům a nebezpečí.
a) Při použití tohoto výrobku dávejte vždy pozor, abyste včas zpozorovali nebezpečí a 

dokázali mu čelit. Rychlým konáním můžete předejít těžkým zraněním a škodám.
b) Výrobek v případě poruchy ihned vypněte a odpojte od napájení. Výrobek nechte před 

opětovným používáním zkontrolovat a případně opravit kvalifikovaným odborníkem.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stanovený účel
Pásová bruska je – podle použitého brusného papíru – určena pro suché rovinné broušení dřeva, 
plastu, kovu a stěrky, jakož i lakovaných povrchů. Výrobek se smí používat jen pro broušení 
zasucha. Dbejte na to, abyste při opracovávání různých materiálů používali příslušné brusné 
papíry s různou zrnitostí a také přizpůsobili otáčky materiálu. Výrobek je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití nebo pozměnění výrobku bude považováno 
za použití v rozporu se stanoveným účelem a může představovat značné nebezpečí poranění. Za 
škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není 
určen pro komerční použití.
Bezpečnost
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro 
bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické 
údaje k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování následujících pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.
Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové 
elektrické nářadí (s přívodním kabelem), tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního 
kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený 

pracovní prostor mohou vést k nehodám.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou 

skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Při činnosti elektrického nářadí vznikají 
jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.  Při vyrušení 
můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak 

upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací kabely. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, 
sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo zapletené přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

e) Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, 

přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Krátký okamžik nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Užívání osobních 
ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb 
nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko 
poškození zdraví.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě 
a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, 
zda je vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zasouvání zástrčky 
při vypínači v zapnuté poloze může vést k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče. 
Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části nářadí může způsobit zranění.

e) Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak 
budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, 
oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

g) Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato 
byla připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit 
nebezpečí spojeno s prachem.

h) Neuspokojujte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro 
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s 
elektrickým nářadím. Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým 
zraněním.

4. Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Výrobek nepřetěžujte. Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S 

elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Elektrické nářadí, které nelze 

vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odkládáním nářadí vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat 
nářadí osobám, které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým nářadím nebo s těmito 
bezpečnostními pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li jej nezkušené osoby.

e) O elektrické nářadí adekvátně pečujte. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají 
nebo nejsou vychýleny či poškozeny, a zda nedochází k jiným jevům, které by mohly 
ovlivnit bezpečnou činnost elektrického nářadí. Před použitím nářadí nechte poškozené 
části vyměnit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se 
méně zakusují a snáze se vedou.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů. 
Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického 
nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.

h) Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzká držadla a 
úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v 
neočekávaných situacích.

5) Opravy
a) Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití 

originálních náhradních dílů. To zaručí jeho bezpečnost.
Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Držte elektrické nářadí jen za izolovaná držadla, protože brusná plocha může 

zasáhnout vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod napětím může způsobit, že se pod 
napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálů s barvou s obsahem olova, některých druhů dřeva a kovů může být zdraví 

škodlivý.
• Nadechnutí se prachu nebo kontakt s ním může představovat nebezpečí pro obsluhující osobu 

nebo osoby nacházející se v blízkosti.
• Noste ochranné brýle a respirátor!
Doplňující pokyny 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
• Nesměrujte výrobek nikdy na sebe nebo jiné osoby nebo zvířata. Dbejte na to, aby se na 

druhé straně obrobku nebo v blízkosti nenacházely osoby nebo zvířata.
• CHRAŇTE SI OČI! Noste ochranné brýle. Platí to rovněž pro osobu, která zajišťuje při provozu 

podpůrné a přídržné činnosti.
• Zajistěte obrobek. Obrobek upevněný v upínacím zařízení nebo ve svěráku je bezpečnější než 

obrobek přidržován rukou.
• Veďte kabel vždy dozadu pryč od výrobku.
Opravy
a) Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních 

náhradních dílů. Tak zaručíte trvalou bezpečnost elektrického nářadí.
Chování v nouzových situacích
Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s použitím tohoto výrobku. Zapamatujte si 
bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Pomůže to předcházet rizikům a nebezpečí.
a) Při použití tohoto výrobku dávejte vždy pozor, abyste včas zpozorovali nebezpečí a 

dokázali mu čelit. Rychlým konáním můžete předejít těžkým zraněním a škodám.
b) Výrobek v případě poruchy ihned vypněte a odpojte od napájení. Výrobek nechte před 

opětovným používáním zkontrolovat a případně opravit kvalifikovaným odborníkem.

První použití
Upnutí/výměna brusného pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Před jakoukoliv prací na výrobku jej vypněte a 
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Uvolněte upínací zařízení pro brusný pás (13) tak, že upínací páčku (4) zcela vyklopíte. Brusný pás (13) 
lze odejmout.

• Nasaďte nyní nový brusný pás, resp. jej vyměňte, abyste mohli opracovávat jiný materiál nebo změnili 
zrnitost.

Důležité: Směry šípek na vnitřní straně brusného pásu (13) a na těle výrobku se musejí shodovat.
• Zavřete upínací páčku (4) znovu do výchozí polohy.
Manuální nastavení brusného pásu (13)
Pokud se běh pásu po zapnutí nevycentruje, bude jej případně potřebné nastavit rukou.
• Otočte k tomu nastavovací šroub (12) na předním válci, dokud nebude brusný pás (13) běžet vycentrovaně.
DŮLEŽITÉ: Dbejte bezpodmínečně na to, aby se brusný pás (13) nezabrousil do těla výrobu. Běh pásu 
pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej nastavte nastavovacím šroubem (12).
Nastavení přídavného držadla
Přídavné držadlo (2) lze nastavit do více poloh.
• Pro nastavení přídavného držadla uvolněte šroub pro nastavení držadla (7).
• Nastavte přídavné držadlo (2) do požadované polohy.
• Šroub (7) znovu dotáhněte.
Vyklopení předního krytu nahoru (viz obr. B)
Pro broušení těžko dostupných míst můžete vyklopit přední kryt (3) nahoru.

VÝSTRAHA! Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru jen tehdy, pokud je vyklopeno nahoru i 
přídavné držadlo (viz část „Nastavení přídavného držadla“).

• Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru.
Nasazení/odejmutí odsávání prachu

 VÝSTRAHA! Nebezpečí výbuchu!
• Při výbušném prachu / směsi vzduchu musíte používat vhodný vysavač. NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU PŘI ÚLETU JISKER! Při broušení kovů nepoužívejte odsávání (sáček na prach (11) 
ani vysavač). 

• Materiál s obsahem asbestu se nesmí opracovávat. Asbest je karcinogenní.

 Výstraha! Nebezpečí požáru!
• Při práci s elektrickým nářadím, které disponuje sáčkem na prach nebo jej lze odsávacím 

zařízením spojit s vysavačem, hrozí nebezpečí požáru! Za nepříznivých podmínek, jako např. 
jiskření při broušení kovu nebo zbytků v dřevě může v sáčku na prach (nebo v sáčku na 
prach vysavače) dojít k zapálení dřevného prachu. Může se to stát zejména tehdy, pokud je 
dřevný prach smíchán se zbytky laku nebo jinými chemickými látkami a brusný materiál je 
po delší práci horký. Zamezte proto bezpodmínečně přehřátí brusného materiálu a před 
pracovní přestávkou vždy vyprázdněte sáček na prach, resp. sáček na prach vysavače.

• Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru.
• Dbejte na platné předpisy pro opracovávaný materiál. 

Čištění a péče
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před prací na výrobku vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, 
jakož i ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako 
nože, tvrdé špachtle a podobně. Tyto by mohly 
poškodit povrch.

• Tělo výrobku čistěte jen měkkým, suchým 
hadříkem.

• Odolné znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a 
jemným saponátem.

• Aku sponkovačku nikdy nedržte pod tekoucí 
vodou a nedávejte jej nikdy do umyvadla nebo 
nádoby s vodou nebo čisticím prostředkem.

• Elektrické nářadí před odložením dobře osušte.

Údržba a uskladnění
Údržba
•  Výrobek nevyžaduje údržbu.

Výměna přívodního kabelu
• Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto 

výrobku, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
ohrožení.

Opravy
Uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by uživatel 
mohl sám opravovat.
Výrobek nechte zkontrolovat a opravit 
kvalifikovaným odborníkem.

Uložení
1. Výrobek vypněte a odpojte od napájení.
2. Výrobek vyčistěte uvedeným způsobem.
3. Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, 

suchém, nezamrzajícím a dobře větraném 
místě.

4. Výrobek uchovávejte vždy na místě mimo 
dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 
10 ° a 40 °C.

5. Doporučujeme výrobek uložit v originálním 
obalu.

Likvidace
 Likvidace obalu
Obalový materiál se skládá z 
recyklovatelných materiálů. Obalový 
materiál odstraňte podle jeho označení na 
k tomu určených sběrných místech resp. 
podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního 
odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a 
elektronickém odpadu 2012/19/ES a její 
implementace do národní legislativy se musí 
elektrická zařízení shromažďovat odděleně a 
předávat k ekologickému zhodnocení.

Alternativa recyklování k požadavku na vrácení:
Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení 
povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek 
odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat 
na sběrném místě, kde se provede likvidace ve 
smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech. 
Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů 
bez elektronických častí.

Informace o hluku a vibracích
• Udávané celkové hodnoty emise vibrací a hluku 

byly zjištěny podle normované zkušební metody 
a lze je použít pro účely srovnání jednoho 
elektrického nářadí s jiným.

• Udávané celkové hodnoty vibrací a emise hluku 
lze také používat na předběžný odhad zatížení.

 Nebezpečí zranění vibracemi!

 VÝSTRAHA!
• Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během 

skutečného používání elektrického nářadí 
odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na 
způsobu používání elektrického nářadí.

• Snažte se udržet úroveň vibrací co nejníže. 
Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi 
jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a 
omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit 
všechny doby provozu (např. doby, během 
kterých je elektrické nářadí vypnuto a doby, kdy 
nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez 
zatížení).

VÝSTRAHA! Nebezpečí poškození 
sluchu! Působení hluku může vést k 
poškození sluchu.

• Pracujte jen s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nacházející se v blízkosti musejí nosit 

také vhodnou ochranu sluchu.
VÝSTRAHA! Zatížení hlukem! 
Určité zatížení hlukem elektrickým 
nářadím je nevyhnutné.

• Hlučné práce provádějte během povolených 
dnů a částí dne.

• Dodržujte časy klidu a omezte trvání práce na 
nevyhnutnou dobu.

ES prohlášení o shodě
Údaje a normy najdete v přiloženém ES 
prohlášení o shodě.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvání 3 roky od data 
koupě. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které 
vznikly nedodržováním návodu k použití, 
nesprávným použitím a zacházením, vlastními 
úpravami nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

9. Připojení pro sáček na prach
10. Aretační tlačítko VYPÍNAČE
11. Sáček na prach
12. Nastavovací šroub běhu pásu
13. Brusný pás
14. Redukce
15. Šroubová svěrka
16. Odsávací adaptér
17. LED osvětlení

Noste respirátor.

Nasazení sáčku na prach:
• Redukci (14) sáčku na prach (11) nasuňte shora na připojení pro sáček na prach (9).

Nasazení/odejmutí sáčku na prach:
• Sáček na prach (11) odejměte vytažením nahoru.

Připojení odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na připojení (9).
• Nasaďte hadici vhodného odsávacího zařízení (např. průmyslového vysavače) na odsávací adaptér (16).

Odejmutí odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odejměte hadici odsávacího zařízení.
• Vytáhněte odsávací adaptér (16) z připojení (9).
Pracovní pokyny
Stačí nízký tlak při broušení:
• Při broušení pracujte s nízkým tlakem. Pro dobrý výkon broušení stačí vlastní hmotnost pásové brusky. 

Dodatečně tímto způsobem snížíte opotřebení brusného pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úběr a povrch:
• Úběrový výkon a kvalita povrchu jsou určovány rychlostí a zrnitostí brusného pásu (viz také kapitola 

„Volba otáček brusného pásu“). Postup broušení:
• Zapnuté nářadí přiložte k obrobku a pracujte s mírnou rychlostí posuvu.
 Bruste rovnoběžně a nepřekrývejte brusné dráhy. Bruste jen ve směru vlákna, abyste zamezili rušivým, 

příčným stopám po broušení. Po opracování obrobku z něj nářadí odejměte a až potom jej vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu držte výrobek vždy pevně oběma rukama.

Používání
Zapnutí a vypnutí
Při provozu pásové brusky můžete zvolit mezi momentovým a trvalým provozem.

Zapnutí momentového provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1).

Vypnutí momentového provozu:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.

Zapnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1), podržte jej stisknutý a stiskněte tlačítko aretace (10).

Vypnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1) a pusťte jej.

Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach (11) byste měli během provozu vyprazdňovat každých 5-10 minut.
• Odejměte sáčku na prach (11) (viz kapitola „Nasazení/odejmutí odsávání prachu“).
• Sáček na prach (11) vyprázdněte nad odpadkovým košem.
• Sáček na prach (11) nasaďte zpátky na výrobek.

LED osvětlení
• Pásová bruska disponuje LED osvětlením (17).
• Po stisknutí VYPÍNAČE (1) zasvítí LED osvětlení.
• Po puštění VYPÍNAČE (1) LED osvětlení zhasne.
Volba otáček a brusného pásu
Nastavovacím kolečkem pro rychlost pásu (5) můžete zvolit otáčky také při běžícím výrobku. Optimální 
rychlost pásu závisí na opracovávaném obrobku, resp. materiálu. Nejvhodnější otáčky určete vždy sami 
vyzkoušením. V následující tabulce najdete nezávazné hodnoty, které vám to usnadní.

Stacionární práce
• Přídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovní polohy.
• Elektrické nářadí obraťte vzhůru nohama tak, jako je zobrazeno na obrázku A a položte jej na stabilní 

pracovní desku.
• Do k tomu určených výřezů (8) vložte dvě šroubové svěrky (15) a elektrické nářadí pevně upněte.

POKYNY:
• Stejným brusným pásem (13) nikdy neopracovávejte dřevo a kov.
• Opotřebené nebo natržené brusné pásy mohou poškodit obrobek. Brusné pásy proto včas vyměňte.
• Brusné pásy ukládejte jen visící, protože ohnutím apod. by se staly nepoužitelné.

Návod k použití
Seznam dílů
1. VYPÍNAČ
2. Přídavné držadlo
3. Přední kryt
4. Upínací páčka pro brusný pás
5. Nastavovací kolečko pro rychlost pásu
6. Držadlo
7. Šroub pro nastavení držadla
8. Výřezy pro šroubovou svěrku

Další pokyny pro likvidaci
Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. 
Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku 
by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stanovený účel
Pásová bruska je – podle použitého brusného papíru – určena pro suché rovinné broušení dřeva, 
plastu, kovu a stěrky, jakož i lakovaných povrchů. Výrobek se smí používat jen pro broušení 
zasucha. Dbejte na to, abyste při opracovávání různých materiálů používali příslušné brusné 
papíry s různou zrnitostí a také přizpůsobili otáčky materiálu. Výrobek je určen pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití nebo pozměnění výrobku bude považováno 
za použití v rozporu se stanoveným účelem a může představovat značné nebezpečí poranění. Za 
škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není 
určen pro komerční použití.
Bezpečnost
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro 
bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.
Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické 
údaje k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování následujících pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.
Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové 
elektrické nářadí (s přívodním kabelem), tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního 
kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlený 

pracovní prostor mohou vést k nehodám.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou 

skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Při činnosti elektrického nářadí vznikají 
jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.  Při vyrušení 
můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak 

upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací kabely. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, 
sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo zapletené přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

e) Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič. 
Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, 

přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Krátký okamžik nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.

b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Užívání osobních 
ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb 
nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko 
poškození zdraví.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě 
a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, 
zda je vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zasouvání zástrčky 
při vypínači v zapnuté poloze může vést k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče. 
Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části nářadí může způsobit zranění.

e) Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak 
budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, 
oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

g) Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato 
byla připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit 
nebezpečí spojeno s prachem.

h) Neuspokojujte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro 
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s 
elektrickým nářadím. Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým 
zraněním.

4. Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Výrobek nepřetěžujte. Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S 

elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Elektrické nářadí, které nelze 

vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odkládáním nářadí vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému spuštění nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat 
nářadí osobám, které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým nářadím nebo s těmito 
bezpečnostními pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li jej nezkušené osoby.

e) O elektrické nářadí adekvátně pečujte. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají 
nebo nejsou vychýleny či poškozeny, a zda nedochází k jiným jevům, které by mohly 
ovlivnit bezpečnou činnost elektrického nářadí. Před použitím nářadí nechte poškozené 
části vyměnit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se 
méně zakusují a snáze se vedou.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů. 
Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického 
nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.

h) Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzká držadla a 
úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v 
neočekávaných situacích.

5) Opravy
a) Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití 

originálních náhradních dílů. To zaručí jeho bezpečnost.
Bezpečnostní pokyny pro pásové brusky
• Držte elektrické nářadí jen za izolovaná držadla, protože brusná plocha může 

zasáhnout vlastní přívodní kabel. Poškození vedení pod napětím může způsobit, že se pod 
napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálů s barvou s obsahem olova, některých druhů dřeva a kovů může být zdraví 

škodlivý.
• Nadechnutí se prachu nebo kontakt s ním může představovat nebezpečí pro obsluhující osobu 

nebo osoby nacházející se v blízkosti.
• Noste ochranné brýle a respirátor!
Doplňující pokyny 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
• Nesměrujte výrobek nikdy na sebe nebo jiné osoby nebo zvířata. Dbejte na to, aby se na 

druhé straně obrobku nebo v blízkosti nenacházely osoby nebo zvířata.
• CHRAŇTE SI OČI! Noste ochranné brýle. Platí to rovněž pro osobu, která zajišťuje při provozu 

podpůrné a přídržné činnosti.
• Zajistěte obrobek. Obrobek upevněný v upínacím zařízení nebo ve svěráku je bezpečnější než 

obrobek přidržován rukou.
• Veďte kabel vždy dozadu pryč od výrobku.
Opravy
a) Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních 

náhradních dílů. Tak zaručíte trvalou bezpečnost elektrického nářadí.
Chování v nouzových situacích
Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s použitím tohoto výrobku. Zapamatujte si 
bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Pomůže to předcházet rizikům a nebezpečí.
a) Při použití tohoto výrobku dávejte vždy pozor, abyste včas zpozorovali nebezpečí a 

dokázali mu čelit. Rychlým konáním můžete předejít těžkým zraněním a škodám.
b) Výrobek v případě poruchy ihned vypněte a odpojte od napájení. Výrobek nechte před 

opětovným používáním zkontrolovat a případně opravit kvalifikovaným odborníkem.

První použití
Upnutí/výměna brusného pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Před jakoukoliv prací na výrobku jej vypněte a 
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Uvolněte upínací zařízení pro brusný pás (13) tak, že upínací páčku (4) zcela vyklopíte. Brusný pás (13) 
lze odejmout.

• Nasaďte nyní nový brusný pás, resp. jej vyměňte, abyste mohli opracovávat jiný materiál nebo změnili 
zrnitost.

Důležité: Směry šípek na vnitřní straně brusného pásu (13) a na těle výrobku se musejí shodovat.
• Zavřete upínací páčku (4) znovu do výchozí polohy.
Manuální nastavení brusného pásu (13)
Pokud se běh pásu po zapnutí nevycentruje, bude jej případně potřebné nastavit rukou.
• Otočte k tomu nastavovací šroub (12) na předním válci, dokud nebude brusný pás (13) běžet vycentrovaně.
DŮLEŽITÉ: Dbejte bezpodmínečně na to, aby se brusný pás (13) nezabrousil do těla výrobu. Běh pásu 
pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej nastavte nastavovacím šroubem (12).
Nastavení přídavného držadla
Přídavné držadlo (2) lze nastavit do více poloh.
• Pro nastavení přídavného držadla uvolněte šroub pro nastavení držadla (7).
• Nastavte přídavné držadlo (2) do požadované polohy.
• Šroub (7) znovu dotáhněte.
Vyklopení předního krytu nahoru (viz obr. B)
Pro broušení těžko dostupných míst můžete vyklopit přední kryt (3) nahoru.

VÝSTRAHA! Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru jen tehdy, pokud je vyklopeno nahoru i 
přídavné držadlo (viz část „Nastavení přídavného držadla“).

• Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru.
Nasazení/odejmutí odsávání prachu

 VÝSTRAHA! Nebezpečí výbuchu!
• Při výbušném prachu / směsi vzduchu musíte používat vhodný vysavač. NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU PŘI ÚLETU JISKER! Při broušení kovů nepoužívejte odsávání (sáček na prach (11) 
ani vysavač). 

• Materiál s obsahem asbestu se nesmí opracovávat. Asbest je karcinogenní.

 Výstraha! Nebezpečí požáru!
• Při práci s elektrickým nářadím, které disponuje sáčkem na prach nebo jej lze odsávacím 

zařízením spojit s vysavačem, hrozí nebezpečí požáru! Za nepříznivých podmínek, jako např. 
jiskření při broušení kovu nebo zbytků v dřevě může v sáčku na prach (nebo v sáčku na 
prach vysavače) dojít k zapálení dřevného prachu. Může se to stát zejména tehdy, pokud je 
dřevný prach smíchán se zbytky laku nebo jinými chemickými látkami a brusný materiál je 
po delší práci horký. Zamezte proto bezpodmínečně přehřátí brusného materiálu a před 
pracovní přestávkou vždy vyprázdněte sáček na prach, resp. sáček na prach vysavače.

• Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru.
• Dbejte na platné předpisy pro opracovávaný materiál. 

Čištění a péče
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před prací na výrobku vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, 
jakož i ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako 
nože, tvrdé špachtle a podobně. Tyto by mohly 
poškodit povrch.

• Tělo výrobku čistěte jen měkkým, suchým 
hadříkem.

• Odolné znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a 
jemným saponátem.

• Aku sponkovačku nikdy nedržte pod tekoucí 
vodou a nedávejte jej nikdy do umyvadla nebo 
nádoby s vodou nebo čisticím prostředkem.

• Elektrické nářadí před odložením dobře osušte.

Údržba a uskladnění
Údržba
•  Výrobek nevyžaduje údržbu.

Výměna přívodního kabelu
• Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto 

výrobku, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
ohrožení.

Opravy
Uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by uživatel 
mohl sám opravovat.
Výrobek nechte zkontrolovat a opravit 
kvalifikovaným odborníkem.

Uložení
1. Výrobek vypněte a odpojte od napájení.
2. Výrobek vyčistěte uvedeným způsobem.
3. Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, 

suchém, nezamrzajícím a dobře větraném 
místě.

4. Výrobek uchovávejte vždy na místě mimo 
dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 
10 ° a 40 °C.

5. Doporučujeme výrobek uložit v originálním 
obalu.

Likvidace
 Likvidace obalu
Obalový materiál se skládá z 
recyklovatelných materiálů. Obalový 
materiál odstraňte podle jeho označení na 
k tomu určených sběrných místech resp. 
podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního 
odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a 
elektronickém odpadu 2012/19/ES a její 
implementace do národní legislativy se musí 
elektrická zařízení shromažďovat odděleně a 
předávat k ekologickému zhodnocení.

Alternativa recyklování k požadavku na vrácení:
Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení 
povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek 
odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat 
na sběrném místě, kde se provede likvidace ve 
smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech. 
Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů 
bez elektronických častí.

Informace o hluku a vibracích
• Udávané celkové hodnoty emise vibrací a hluku 

byly zjištěny podle normované zkušební metody 
a lze je použít pro účely srovnání jednoho 
elektrického nářadí s jiným.

• Udávané celkové hodnoty vibrací a emise hluku 
lze také používat na předběžný odhad zatížení.

 Nebezpečí zranění vibracemi!

 VÝSTRAHA!
• Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během 

skutečného používání elektrického nářadí 
odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na 
způsobu používání elektrického nářadí.

• Snažte se udržet úroveň vibrací co nejníže. 
Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi 
jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a 
omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit 
všechny doby provozu (např. doby, během 
kterých je elektrické nářadí vypnuto a doby, kdy 
nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez 
zatížení).

VÝSTRAHA! Nebezpečí poškození 
sluchu! Působení hluku může vést k 
poškození sluchu.

• Pracujte jen s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nacházející se v blízkosti musejí nosit 

také vhodnou ochranu sluchu.
VÝSTRAHA! Zatížení hlukem! 
Určité zatížení hlukem elektrickým 
nářadím je nevyhnutné.

• Hlučné práce provádějte během povolených 
dnů a částí dne.

• Dodržujte časy klidu a omezte trvání práce na 
nevyhnutnou dobu.

ES prohlášení o shodě
Údaje a normy najdete v přiloženém ES 
prohlášení o shodě.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvání 3 roky od data 
koupě. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které 
vznikly nedodržováním návodu k použití, 
nesprávným použitím a zacházením, vlastními 
úpravami nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

Noste respirátor.

Nasazení sáčku na prach:
• Redukci (14) sáčku na prach (11) nasuňte shora na připojení pro sáček na prach (9).

Nasazení/odejmutí sáčku na prach:
• Sáček na prach (11) odejměte vytažením nahoru.

Připojení odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na připojení (9).
• Nasaďte hadici vhodného odsávacího zařízení (např. průmyslového vysavače) na odsávací adaptér (16).

Odejmutí odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odejměte hadici odsávacího zařízení.
• Vytáhněte odsávací adaptér (16) z připojení (9).
Pracovní pokyny
Stačí nízký tlak při broušení:
• Při broušení pracujte s nízkým tlakem. Pro dobrý výkon broušení stačí vlastní hmotnost pásové brusky. 

Dodatečně tímto způsobem snížíte opotřebení brusného pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úběr a povrch:
• Úběrový výkon a kvalita povrchu jsou určovány rychlostí a zrnitostí brusného pásu (viz také kapitola 

„Volba otáček brusného pásu“). Postup broušení:
• Zapnuté nářadí přiložte k obrobku a pracujte s mírnou rychlostí posuvu.
 Bruste rovnoběžně a nepřekrývejte brusné dráhy. Bruste jen ve směru vlákna, abyste zamezili rušivým, 

příčným stopám po broušení. Po opracování obrobku z něj nářadí odejměte a až potom jej vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu držte výrobek vždy pevně oběma rukama.

Používání
Zapnutí a vypnutí
Při provozu pásové brusky můžete zvolit mezi momentovým a trvalým provozem.

Zapnutí momentového provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1).

Vypnutí momentového provozu:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.

Zapnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1), podržte jej stisknutý a stiskněte tlačítko aretace (10).

Vypnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1) a pusťte jej.

Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach (11) byste měli během provozu vyprazdňovat každých 5-10 minut.
• Odejměte sáčku na prach (11) (viz kapitola „Nasazení/odejmutí odsávání prachu“).
• Sáček na prach (11) vyprázdněte nad odpadkovým košem.
• Sáček na prach (11) nasaďte zpátky na výrobek.

LED osvětlení
• Pásová bruska disponuje LED osvětlením (17).
• Po stisknutí VYPÍNAČE (1) zasvítí LED osvětlení.
• Po puštění VYPÍNAČE (1) LED osvětlení zhasne.
Volba otáček a brusného pásu
Nastavovacím kolečkem pro rychlost pásu (5) můžete zvolit otáčky také při běžícím výrobku. Optimální 
rychlost pásu závisí na opracovávaném obrobku, resp. materiálu. Nejvhodnější otáčky určete vždy sami 
vyzkoušením. V následující tabulce najdete nezávazné hodnoty, které vám to usnadní.

Stacionární práce
• Přídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovní polohy.
• Elektrické nářadí obraťte vzhůru nohama tak, jako je zobrazeno na obrázku A a položte jej na stabilní 

pracovní desku.
• Do k tomu určených výřezů (8) vložte dvě šroubové svěrky (15) a elektrické nářadí pevně upněte.

POKYNY:
• Stejným brusným pásem (13) nikdy neopracovávejte dřevo a kov.
• Opotřebené nebo natržené brusné pásy mohou poškodit obrobek. Brusné pásy proto včas vyměňte.
• Brusné pásy ukládejte jen visící, protože ohnutím apod. by se staly nepoužitelné.

Návod k použití
Seznam dílů
1. VYPÍNAČ
2. Přídavné držadlo
3. Přední kryt
4. Upínací páčka pro brusný pás
5. Nastavovací kolečko pro rychlost pásu
6. Držadlo
7. Šroub pro nastavení držadla
8. Výřezy pro šroubovou svěrku

Další pokyny pro likvidaci
Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. 
Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku 
by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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První použití
Upnutí/výměna brusného pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Před jakoukoliv prací na výrobku jej vypněte a 
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Uvolněte upínací zařízení pro brusný pás (13) tak, že upínací páčku (4) zcela vyklopíte. Brusný pás (13) 
lze odejmout.

• Nasaďte nyní nový brusný pás, resp. jej vyměňte, abyste mohli opracovávat jiný materiál nebo změnili 
zrnitost.

Důležité: Směry šípek na vnitřní straně brusného pásu (13) a na těle výrobku se musejí shodovat.
• Zavřete upínací páčku (4) znovu do výchozí polohy.
Manuální nastavení brusného pásu (13)
Pokud se běh pásu po zapnutí nevycentruje, bude jej případně potřebné nastavit rukou.
• Otočte k tomu nastavovací šroub (12) na předním válci, dokud nebude brusný pás (13) běžet vycentrovaně.
DŮLEŽITÉ: Dbejte bezpodmínečně na to, aby se brusný pás (13) nezabrousil do těla výrobu. Běh pásu 
pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej nastavte nastavovacím šroubem (12).
Nastavení přídavného držadla
Přídavné držadlo (2) lze nastavit do více poloh.
• Pro nastavení přídavného držadla uvolněte šroub pro nastavení držadla (7).
• Nastavte přídavné držadlo (2) do požadované polohy.
• Šroub (7) znovu dotáhněte.
Vyklopení předního krytu nahoru (viz obr. B)
Pro broušení těžko dostupných míst můžete vyklopit přední kryt (3) nahoru.

VÝSTRAHA! Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru jen tehdy, pokud je vyklopeno nahoru i 
přídavné držadlo (viz část „Nastavení přídavného držadla“).

• Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru.
Nasazení/odejmutí odsávání prachu

 VÝSTRAHA! Nebezpečí výbuchu!
• Při výbušném prachu / směsi vzduchu musíte používat vhodný vysavač. NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU PŘI ÚLETU JISKER! Při broušení kovů nepoužívejte odsávání (sáček na prach (11) 
ani vysavač). 

• Materiál s obsahem asbestu se nesmí opracovávat. Asbest je karcinogenní.

 Výstraha! Nebezpečí požáru!
• Při práci s elektrickým nářadím, které disponuje sáčkem na prach nebo jej lze odsávacím 

zařízením spojit s vysavačem, hrozí nebezpečí požáru! Za nepříznivých podmínek, jako např. 
jiskření při broušení kovu nebo zbytků v dřevě může v sáčku na prach (nebo v sáčku na 
prach vysavače) dojít k zapálení dřevného prachu. Může se to stát zejména tehdy, pokud je 
dřevný prach smíchán se zbytky laku nebo jinými chemickými látkami a brusný materiál je 
po delší práci horký. Zamezte proto bezpodmínečně přehřátí brusného materiálu a před 
pracovní přestávkou vždy vyprázdněte sáček na prach, resp. sáček na prach vysavače.

• Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru.
• Dbejte na platné předpisy pro opracovávaný materiál. 

Čištění a péče
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před prací na výrobku vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, 
jakož i ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako 
nože, tvrdé špachtle a podobně. Tyto by mohly 
poškodit povrch.

• Tělo výrobku čistěte jen měkkým, suchým 
hadříkem.

• Odolné znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a 
jemným saponátem.

• Aku sponkovačku nikdy nedržte pod tekoucí 
vodou a nedávejte jej nikdy do umyvadla nebo 
nádoby s vodou nebo čisticím prostředkem.

• Elektrické nářadí před odložením dobře osušte.

Údržba a uskladnění
Údržba
•  Výrobek nevyžaduje údržbu.

Výměna přívodního kabelu
• Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto 

výrobku, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
ohrožení.

Opravy
Uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by uživatel 
mohl sám opravovat.
Výrobek nechte zkontrolovat a opravit 
kvalifikovaným odborníkem.

Uložení
1. Výrobek vypněte a odpojte od napájení.
2. Výrobek vyčistěte uvedeným způsobem.
3. Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, 

suchém, nezamrzajícím a dobře větraném 
místě.

4. Výrobek uchovávejte vždy na místě mimo 
dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 
10 ° a 40 °C.

5. Doporučujeme výrobek uložit v originálním 
obalu.

Likvidace
 Likvidace obalu
Obalový materiál se skládá z 
recyklovatelných materiálů. Obalový 
materiál odstraňte podle jeho označení na 
k tomu určených sběrných místech resp. 
podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního 
odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a 
elektronickém odpadu 2012/19/ES a její 
implementace do národní legislativy se musí 
elektrická zařízení shromažďovat odděleně a 
předávat k ekologickému zhodnocení.

Alternativa recyklování k požadavku na vrácení:
Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení 
povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek 
odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat 
na sběrném místě, kde se provede likvidace ve 
smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech. 
Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů 
bez elektronických častí.

Informace o hluku a vibracích
• Udávané celkové hodnoty emise vibrací a hluku 

byly zjištěny podle normované zkušební metody 
a lze je použít pro účely srovnání jednoho 
elektrického nářadí s jiným.

• Udávané celkové hodnoty vibrací a emise hluku 
lze také používat na předběžný odhad zatížení.

 Nebezpečí zranění vibracemi!

 VÝSTRAHA!
• Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během 

skutečného používání elektrického nářadí 
odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na 
způsobu používání elektrického nářadí.

• Snažte se udržet úroveň vibrací co nejníže. 
Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi 
jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a 
omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit 
všechny doby provozu (např. doby, během 
kterých je elektrické nářadí vypnuto a doby, kdy 
nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez 
zatížení).

VÝSTRAHA! Nebezpečí poškození 
sluchu! Působení hluku může vést k 
poškození sluchu.

• Pracujte jen s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nacházející se v blízkosti musejí nosit 

také vhodnou ochranu sluchu.
VÝSTRAHA! Zatížení hlukem! 
Určité zatížení hlukem elektrickým 
nářadím je nevyhnutné.

• Hlučné práce provádějte během povolených 
dnů a částí dne.

• Dodržujte časy klidu a omezte trvání práce na 
nevyhnutnou dobu.

ES prohlášení o shodě
Údaje a normy najdete v přiloženém ES 
prohlášení o shodě.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvání 3 roky od data 
koupě. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které 
vznikly nedodržováním návodu k použití, 
nesprávným použitím a zacházením, vlastními 
úpravami nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

Noste respirátor.

Nasazení sáčku na prach:
• Redukci (14) sáčku na prach (11) nasuňte shora na připojení pro sáček na prach (9).

Nasazení/odejmutí sáčku na prach:
• Sáček na prach (11) odejměte vytažením nahoru.

Připojení odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na připojení (9).
• Nasaďte hadici vhodného odsávacího zařízení (např. průmyslového vysavače) na odsávací adaptér (16).

Odejmutí odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odejměte hadici odsávacího zařízení.
• Vytáhněte odsávací adaptér (16) z připojení (9).
Pracovní pokyny
Stačí nízký tlak při broušení:
• Při broušení pracujte s nízkým tlakem. Pro dobrý výkon broušení stačí vlastní hmotnost pásové brusky. 

Dodatečně tímto způsobem snížíte opotřebení brusného pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úběr a povrch:
• Úběrový výkon a kvalita povrchu jsou určovány rychlostí a zrnitostí brusného pásu (viz také kapitola 

„Volba otáček brusného pásu“). Postup broušení:
• Zapnuté nářadí přiložte k obrobku a pracujte s mírnou rychlostí posuvu.
 Bruste rovnoběžně a nepřekrývejte brusné dráhy. Bruste jen ve směru vlákna, abyste zamezili rušivým, 

příčným stopám po broušení. Po opracování obrobku z něj nářadí odejměte a až potom jej vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu držte výrobek vždy pevně oběma rukama.

Používání
Zapnutí a vypnutí
Při provozu pásové brusky můžete zvolit mezi momentovým a trvalým provozem.

Zapnutí momentového provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1).

Vypnutí momentového provozu:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.

Zapnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1), podržte jej stisknutý a stiskněte tlačítko aretace (10).

Vypnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1) a pusťte jej.

Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach (11) byste měli během provozu vyprazdňovat každých 5-10 minut.
• Odejměte sáčku na prach (11) (viz kapitola „Nasazení/odejmutí odsávání prachu“).
• Sáček na prach (11) vyprázdněte nad odpadkovým košem.
• Sáček na prach (11) nasaďte zpátky na výrobek.

LED osvětlení
• Pásová bruska disponuje LED osvětlením (17).
• Po stisknutí VYPÍNAČE (1) zasvítí LED osvětlení.
• Po puštění VYPÍNAČE (1) LED osvětlení zhasne.
Volba otáček a brusného pásu
Nastavovacím kolečkem pro rychlost pásu (5) můžete zvolit otáčky také při běžícím výrobku. Optimální 
rychlost pásu závisí na opracovávaném obrobku, resp. materiálu. Nejvhodnější otáčky určete vždy sami 
vyzkoušením. V následující tabulce najdete nezávazné hodnoty, které vám to usnadní.

Stacionární práce
• Přídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovní polohy.
• Elektrické nářadí obraťte vzhůru nohama tak, jako je zobrazeno na obrázku A a položte jej na stabilní 

pracovní desku.
• Do k tomu určených výřezů (8) vložte dvě šroubové svěrky (15) a elektrické nářadí pevně upněte.

POKYNY:
• Stejným brusným pásem (13) nikdy neopracovávejte dřevo a kov.
• Opotřebené nebo natržené brusné pásy mohou poškodit obrobek. Brusné pásy proto včas vyměňte.
• Brusné pásy ukládejte jen visící, protože ohnutím apod. by se staly nepoužitelné.

Návod k použití
Seznam dílů
1. VYPÍNAČ
2. Přídavné držadlo
3. Přední kryt
4. Upínací páčka pro brusný pás
5. Nastavovací kolečko pro rychlost pásu
6. Držadlo
7. Šroub pro nastavení držadla
8. Výřezy pro šroubovou svěrku

Další pokyny pro likvidaci
Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. 
Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku 
by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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První použití
Upnutí/výměna brusného pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Před jakoukoliv prací na výrobku jej vypněte a 
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Uvolněte upínací zařízení pro brusný pás (13) tak, že upínací páčku (4) zcela vyklopíte. Brusný pás (13) 
lze odejmout.

• Nasaďte nyní nový brusný pás, resp. jej vyměňte, abyste mohli opracovávat jiný materiál nebo změnili 
zrnitost.

Důležité: Směry šípek na vnitřní straně brusného pásu (13) a na těle výrobku se musejí shodovat.
• Zavřete upínací páčku (4) znovu do výchozí polohy.
Manuální nastavení brusného pásu (13)
Pokud se běh pásu po zapnutí nevycentruje, bude jej případně potřebné nastavit rukou.
• Otočte k tomu nastavovací šroub (12) na předním válci, dokud nebude brusný pás (13) běžet vycentrovaně.
DŮLEŽITÉ: Dbejte bezpodmínečně na to, aby se brusný pás (13) nezabrousil do těla výrobu. Běh pásu 
pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej nastavte nastavovacím šroubem (12).
Nastavení přídavného držadla
Přídavné držadlo (2) lze nastavit do více poloh.
• Pro nastavení přídavného držadla uvolněte šroub pro nastavení držadla (7).
• Nastavte přídavné držadlo (2) do požadované polohy.
• Šroub (7) znovu dotáhněte.
Vyklopení předního krytu nahoru (viz obr. B)
Pro broušení těžko dostupných míst můžete vyklopit přední kryt (3) nahoru.

VÝSTRAHA! Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru jen tehdy, pokud je vyklopeno nahoru i 
přídavné držadlo (viz část „Nastavení přídavného držadla“).

• Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru.
Nasazení/odejmutí odsávání prachu

 VÝSTRAHA! Nebezpečí výbuchu!
• Při výbušném prachu / směsi vzduchu musíte používat vhodný vysavač. NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU PŘI ÚLETU JISKER! Při broušení kovů nepoužívejte odsávání (sáček na prach (11) 
ani vysavač). 

• Materiál s obsahem asbestu se nesmí opracovávat. Asbest je karcinogenní.

 Výstraha! Nebezpečí požáru!
• Při práci s elektrickým nářadím, které disponuje sáčkem na prach nebo jej lze odsávacím 

zařízením spojit s vysavačem, hrozí nebezpečí požáru! Za nepříznivých podmínek, jako např. 
jiskření při broušení kovu nebo zbytků v dřevě může v sáčku na prach (nebo v sáčku na 
prach vysavače) dojít k zapálení dřevného prachu. Může se to stát zejména tehdy, pokud je 
dřevný prach smíchán se zbytky laku nebo jinými chemickými látkami a brusný materiál je 
po delší práci horký. Zamezte proto bezpodmínečně přehřátí brusného materiálu a před 
pracovní přestávkou vždy vyprázdněte sáček na prach, resp. sáček na prach vysavače.

• Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru.
• Dbejte na platné předpisy pro opracovávaný materiál. 

Čištění a péče
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před prací na výrobku vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, 
jakož i ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako 
nože, tvrdé špachtle a podobně. Tyto by mohly 
poškodit povrch.

• Tělo výrobku čistěte jen měkkým, suchým 
hadříkem.

• Odolné znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a 
jemným saponátem.

• Aku sponkovačku nikdy nedržte pod tekoucí 
vodou a nedávejte jej nikdy do umyvadla nebo 
nádoby s vodou nebo čisticím prostředkem.

• Elektrické nářadí před odložením dobře osušte.

Údržba a uskladnění
Údržba
•  Výrobek nevyžaduje údržbu.

Výměna přívodního kabelu
• Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto 

výrobku, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
ohrožení.

Opravy
Uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by uživatel 
mohl sám opravovat.
Výrobek nechte zkontrolovat a opravit 
kvalifikovaným odborníkem.

Uložení
1. Výrobek vypněte a odpojte od napájení.
2. Výrobek vyčistěte uvedeným způsobem.
3. Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, 

suchém, nezamrzajícím a dobře větraném 
místě.

4. Výrobek uchovávejte vždy na místě mimo 
dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 
10 ° a 40 °C.

5. Doporučujeme výrobek uložit v originálním 
obalu.

Likvidace
 Likvidace obalu
Obalový materiál se skládá z 
recyklovatelných materiálů. Obalový 
materiál odstraňte podle jeho označení na 
k tomu určených sběrných místech resp. 
podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního 
odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a 
elektronickém odpadu 2012/19/ES a její 
implementace do národní legislativy se musí 
elektrická zařízení shromažďovat odděleně a 
předávat k ekologickému zhodnocení.

Alternativa recyklování k požadavku na vrácení:
Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení 
povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek 
odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat 
na sběrném místě, kde se provede likvidace ve 
smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech. 
Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů 
bez elektronických častí.

Informace o hluku a vibracích
• Udávané celkové hodnoty emise vibrací a hluku 

byly zjištěny podle normované zkušební metody 
a lze je použít pro účely srovnání jednoho 
elektrického nářadí s jiným.

• Udávané celkové hodnoty vibrací a emise hluku 
lze také používat na předběžný odhad zatížení.

 Nebezpečí zranění vibracemi!

 VÝSTRAHA!
• Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během 

skutečného používání elektrického nářadí 
odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na 
způsobu používání elektrického nářadí.

• Snažte se udržet úroveň vibrací co nejníže. 
Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi 
jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a 
omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit 
všechny doby provozu (např. doby, během 
kterých je elektrické nářadí vypnuto a doby, kdy 
nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez 
zatížení).

VÝSTRAHA! Nebezpečí poškození 
sluchu! Působení hluku může vést k 
poškození sluchu.

• Pracujte jen s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nacházející se v blízkosti musejí nosit 

také vhodnou ochranu sluchu.
VÝSTRAHA! Zatížení hlukem! 
Určité zatížení hlukem elektrickým 
nářadím je nevyhnutné.

• Hlučné práce provádějte během povolených 
dnů a částí dne.

• Dodržujte časy klidu a omezte trvání práce na 
nevyhnutnou dobu.

ES prohlášení o shodě
Údaje a normy najdete v přiloženém ES 
prohlášení o shodě.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvání 3 roky od data 
koupě. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které 
vznikly nedodržováním návodu k použití, 
nesprávným použitím a zacházením, vlastními 
úpravami nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

Noste respirátor.

Nasazení sáčku na prach:
• Redukci (14) sáčku na prach (11) nasuňte shora na připojení pro sáček na prach (9).

Nasazení/odejmutí sáčku na prach:
• Sáček na prach (11) odejměte vytažením nahoru.

Připojení odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na připojení (9).
• Nasaďte hadici vhodného odsávacího zařízení (např. průmyslového vysavače) na odsávací adaptér (16).

Odejmutí odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odejměte hadici odsávacího zařízení.
• Vytáhněte odsávací adaptér (16) z připojení (9).
Pracovní pokyny
Stačí nízký tlak při broušení:
• Při broušení pracujte s nízkým tlakem. Pro dobrý výkon broušení stačí vlastní hmotnost pásové brusky. 

Dodatečně tímto způsobem snížíte opotřebení brusného pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úběr a povrch:
• Úběrový výkon a kvalita povrchu jsou určovány rychlostí a zrnitostí brusného pásu (viz také kapitola 

„Volba otáček brusného pásu“). Postup broušení:
• Zapnuté nářadí přiložte k obrobku a pracujte s mírnou rychlostí posuvu.
 Bruste rovnoběžně a nepřekrývejte brusné dráhy. Bruste jen ve směru vlákna, abyste zamezili rušivým, 

příčným stopám po broušení. Po opracování obrobku z něj nářadí odejměte a až potom jej vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu držte výrobek vždy pevně oběma rukama.

Používání
Zapnutí a vypnutí
Při provozu pásové brusky můžete zvolit mezi momentovým a trvalým provozem.

Zapnutí momentového provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1).

Vypnutí momentového provozu:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.

Zapnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1), podržte jej stisknutý a stiskněte tlačítko aretace (10).

Vypnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1) a pusťte jej.

Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach (11) byste měli během provozu vyprazdňovat každých 5-10 minut.
• Odejměte sáčku na prach (11) (viz kapitola „Nasazení/odejmutí odsávání prachu“).
• Sáček na prach (11) vyprázdněte nad odpadkovým košem.
• Sáček na prach (11) nasaďte zpátky na výrobek.

LED osvětlení
• Pásová bruska disponuje LED osvětlením (17).
• Po stisknutí VYPÍNAČE (1) zasvítí LED osvětlení.
• Po puštění VYPÍNAČE (1) LED osvětlení zhasne.
Volba otáček a brusného pásu
Nastavovacím kolečkem pro rychlost pásu (5) můžete zvolit otáčky také při běžícím výrobku. Optimální 
rychlost pásu závisí na opracovávaném obrobku, resp. materiálu. Nejvhodnější otáčky určete vždy sami 
vyzkoušením. V následující tabulce najdete nezávazné hodnoty, které vám to usnadní.

Stacionární práce
• Přídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovní polohy.
• Elektrické nářadí obraťte vzhůru nohama tak, jako je zobrazeno na obrázku A a položte jej na stabilní 

pracovní desku.
• Do k tomu určených výřezů (8) vložte dvě šroubové svěrky (15) a elektrické nářadí pevně upněte.

POKYNY:
• Stejným brusným pásem (13) nikdy neopracovávejte dřevo a kov.
• Opotřebené nebo natržené brusné pásy mohou poškodit obrobek. Brusné pásy proto včas vyměňte.
• Brusné pásy ukládejte jen visící, protože ohnutím apod. by se staly nepoužitelné.

Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:
Pracovní rozsah
Hrubé broušení (zrnitost):
Jemné broušení (zrnitost):
Volba otáček:

Druh dřeva: měkké dřevo
60
240
vysoké (5-6)
Druh dřeva: tvrdé dřevo
60
180
vysoké (5-6)
Druh dřeva: dřevotřísková deska
60
150
vysoké (5-6)
Odstraňování laků, barev
60
-
vysoké (5-6)
Obrušování laků, barev
150
320
nízké (1-2)
Odstraňování rzi z oceli
40
120
střední-vysoké (3-4)
Plasty
120
240
nízké-střední (2-3)
Barevné kovy (např. hliník)
80
150
střední-vysoké (3-4)

Návod k použití
Seznam dílů
1. VYPÍNAČ
2. Přídavné držadlo
3. Přední kryt
4. Upínací páčka pro brusný pás
5. Nastavovací kolečko pro rychlost pásu
6. Držadlo
7. Šroub pro nastavení držadla
8. Výřezy pro šroubovou svěrku

Další pokyny pro likvidaci
Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. 
Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku 
by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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První použití
Upnutí/výměna brusného pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Před jakoukoliv prací na výrobku jej vypněte a 
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Uvolněte upínací zařízení pro brusný pás (13) tak, že upínací páčku (4) zcela vyklopíte. Brusný pás (13) 
lze odejmout.

• Nasaďte nyní nový brusný pás, resp. jej vyměňte, abyste mohli opracovávat jiný materiál nebo změnili 
zrnitost.

Důležité: Směry šípek na vnitřní straně brusného pásu (13) a na těle výrobku se musejí shodovat.
• Zavřete upínací páčku (4) znovu do výchozí polohy.
Manuální nastavení brusného pásu (13)
Pokud se běh pásu po zapnutí nevycentruje, bude jej případně potřebné nastavit rukou.
• Otočte k tomu nastavovací šroub (12) na předním válci, dokud nebude brusný pás (13) běžet vycentrovaně.
DŮLEŽITÉ: Dbejte bezpodmínečně na to, aby se brusný pás (13) nezabrousil do těla výrobu. Běh pásu 
pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej nastavte nastavovacím šroubem (12).
Nastavení přídavného držadla
Přídavné držadlo (2) lze nastavit do více poloh.
• Pro nastavení přídavného držadla uvolněte šroub pro nastavení držadla (7).
• Nastavte přídavné držadlo (2) do požadované polohy.
• Šroub (7) znovu dotáhněte.
Vyklopení předního krytu nahoru (viz obr. B)
Pro broušení těžko dostupných míst můžete vyklopit přední kryt (3) nahoru.

VÝSTRAHA! Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru jen tehdy, pokud je vyklopeno nahoru i 
přídavné držadlo (viz část „Nastavení přídavného držadla“).

• Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru.
Nasazení/odejmutí odsávání prachu

 VÝSTRAHA! Nebezpečí výbuchu!
• Při výbušném prachu / směsi vzduchu musíte používat vhodný vysavač. NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU PŘI ÚLETU JISKER! Při broušení kovů nepoužívejte odsávání (sáček na prach (11) 
ani vysavač). 

• Materiál s obsahem asbestu se nesmí opracovávat. Asbest je karcinogenní.

 Výstraha! Nebezpečí požáru!
• Při práci s elektrickým nářadím, které disponuje sáčkem na prach nebo jej lze odsávacím 

zařízením spojit s vysavačem, hrozí nebezpečí požáru! Za nepříznivých podmínek, jako např. 
jiskření při broušení kovu nebo zbytků v dřevě může v sáčku na prach (nebo v sáčku na 
prach vysavače) dojít k zapálení dřevného prachu. Může se to stát zejména tehdy, pokud je 
dřevný prach smíchán se zbytky laku nebo jinými chemickými látkami a brusný materiál je 
po delší práci horký. Zamezte proto bezpodmínečně přehřátí brusného materiálu a před 
pracovní přestávkou vždy vyprázdněte sáček na prach, resp. sáček na prach vysavače.

• Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru.
• Dbejte na platné předpisy pro opracovávaný materiál. 

Čištění a péče
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před prací na výrobku vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, 
jakož i ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako 
nože, tvrdé špachtle a podobně. Tyto by mohly 
poškodit povrch.

• Tělo výrobku čistěte jen měkkým, suchým 
hadříkem.

• Odolné znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a 
jemným saponátem.

• Aku sponkovačku nikdy nedržte pod tekoucí 
vodou a nedávejte jej nikdy do umyvadla nebo 
nádoby s vodou nebo čisticím prostředkem.

• Elektrické nářadí před odložením dobře osušte.

Údržba a uskladnění
Údržba
•  Výrobek nevyžaduje údržbu.

Výměna přívodního kabelu
• Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto 

výrobku, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
ohrožení.

Opravy
Uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by uživatel 
mohl sám opravovat.
Výrobek nechte zkontrolovat a opravit 
kvalifikovaným odborníkem.

Uložení
1. Výrobek vypněte a odpojte od napájení.
2. Výrobek vyčistěte uvedeným způsobem.
3. Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, 

suchém, nezamrzajícím a dobře větraném 
místě.

4. Výrobek uchovávejte vždy na místě mimo 
dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 
10 ° a 40 °C.

5. Doporučujeme výrobek uložit v originálním 
obalu.

Likvidace
 Likvidace obalu
Obalový materiál se skládá z 
recyklovatelných materiálů. Obalový 
materiál odstraňte podle jeho označení na 
k tomu určených sběrných místech resp. 
podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního 
odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a 
elektronickém odpadu 2012/19/ES a její 
implementace do národní legislativy se musí 
elektrická zařízení shromažďovat odděleně a 
předávat k ekologickému zhodnocení.

Alternativa recyklování k požadavku na vrácení:
Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení 
povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek 
odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat 
na sběrném místě, kde se provede likvidace ve 
smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech. 
Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů 
bez elektronických častí.

Informace o hluku a vibracích
• Udávané celkové hodnoty emise vibrací a hluku 

byly zjištěny podle normované zkušební metody 
a lze je použít pro účely srovnání jednoho 
elektrického nářadí s jiným.

• Udávané celkové hodnoty vibrací a emise hluku 
lze také používat na předběžný odhad zatížení.

 Nebezpečí zranění vibracemi!

 VÝSTRAHA!
• Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během 

skutečného používání elektrického nářadí 
odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na 
způsobu používání elektrického nářadí.

• Snažte se udržet úroveň vibrací co nejníže. 
Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi 
jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a 
omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit 
všechny doby provozu (např. doby, během 
kterých je elektrické nářadí vypnuto a doby, kdy 
nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez 
zatížení).

VÝSTRAHA! Nebezpečí poškození 
sluchu! Působení hluku může vést k 
poškození sluchu.

• Pracujte jen s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nacházející se v blízkosti musejí nosit 

také vhodnou ochranu sluchu.
VÝSTRAHA! Zatížení hlukem! 
Určité zatížení hlukem elektrickým 
nářadím je nevyhnutné.

• Hlučné práce provádějte během povolených 
dnů a částí dne.

• Dodržujte časy klidu a omezte trvání práce na 
nevyhnutnou dobu.

ES prohlášení o shodě
Údaje a normy najdete v přiloženém ES 
prohlášení o shodě.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvání 3 roky od data 
koupě. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které 
vznikly nedodržováním návodu k použití, 
nesprávným použitím a zacházením, vlastními 
úpravami nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

Noste respirátor.

Nasazení sáčku na prach:
• Redukci (14) sáčku na prach (11) nasuňte shora na připojení pro sáček na prach (9).

Nasazení/odejmutí sáčku na prach:
• Sáček na prach (11) odejměte vytažením nahoru.

Připojení odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na připojení (9).
• Nasaďte hadici vhodného odsávacího zařízení (např. průmyslového vysavače) na odsávací adaptér (16).

Odejmutí odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odejměte hadici odsávacího zařízení.
• Vytáhněte odsávací adaptér (16) z připojení (9).
Pracovní pokyny
Stačí nízký tlak při broušení:
• Při broušení pracujte s nízkým tlakem. Pro dobrý výkon broušení stačí vlastní hmotnost pásové brusky. 

Dodatečně tímto způsobem snížíte opotřebení brusného pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úběr a povrch:
• Úběrový výkon a kvalita povrchu jsou určovány rychlostí a zrnitostí brusného pásu (viz také kapitola 

„Volba otáček brusného pásu“). Postup broušení:
• Zapnuté nářadí přiložte k obrobku a pracujte s mírnou rychlostí posuvu.
 Bruste rovnoběžně a nepřekrývejte brusné dráhy. Bruste jen ve směru vlákna, abyste zamezili rušivým, 

příčným stopám po broušení. Po opracování obrobku z něj nářadí odejměte a až potom jej vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu držte výrobek vždy pevně oběma rukama.

Používání
Zapnutí a vypnutí
Při provozu pásové brusky můžete zvolit mezi momentovým a trvalým provozem.

Zapnutí momentového provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1).

Vypnutí momentového provozu:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.

Zapnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1), podržte jej stisknutý a stiskněte tlačítko aretace (10).

Vypnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1) a pusťte jej.

Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach (11) byste měli během provozu vyprazdňovat každých 5-10 minut.
• Odejměte sáčku na prach (11) (viz kapitola „Nasazení/odejmutí odsávání prachu“).
• Sáček na prach (11) vyprázdněte nad odpadkovým košem.
• Sáček na prach (11) nasaďte zpátky na výrobek.

LED osvětlení
• Pásová bruska disponuje LED osvětlením (17).
• Po stisknutí VYPÍNAČE (1) zasvítí LED osvětlení.
• Po puštění VYPÍNAČE (1) LED osvětlení zhasne.
Volba otáček a brusného pásu
Nastavovacím kolečkem pro rychlost pásu (5) můžete zvolit otáčky také při běžícím výrobku. Optimální 
rychlost pásu závisí na opracovávaném obrobku, resp. materiálu. Nejvhodnější otáčky určete vždy sami 
vyzkoušením. V následující tabulce najdete nezávazné hodnoty, které vám to usnadní.

Stacionární práce
• Přídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovní polohy.
• Elektrické nářadí obraťte vzhůru nohama tak, jako je zobrazeno na obrázku A a položte jej na stabilní 

pracovní desku.
• Do k tomu určených výřezů (8) vložte dvě šroubové svěrky (15) a elektrické nářadí pevně upněte.

POKYNY:
• Stejným brusným pásem (13) nikdy neopracovávejte dřevo a kov.
• Opotřebené nebo natržené brusné pásy mohou poškodit obrobek. Brusné pásy proto včas vyměňte.
• Brusné pásy ukládejte jen visící, protože ohnutím apod. by se staly nepoužitelné.

Návod k použití
Seznam dílů
1. VYPÍNAČ
2. Přídavné držadlo
3. Přední kryt
4. Upínací páčka pro brusný pás
5. Nastavovací kolečko pro rychlost pásu
6. Držadlo
7. Šroub pro nastavení držadla
8. Výřezy pro šroubovou svěrku

Další pokyny pro likvidaci
Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. 
Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku 
by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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První použití
Upnutí/výměna brusného pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Před jakoukoliv prací na výrobku jej vypněte a 
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Uvolněte upínací zařízení pro brusný pás (13) tak, že upínací páčku (4) zcela vyklopíte. Brusný pás (13) 
lze odejmout.

• Nasaďte nyní nový brusný pás, resp. jej vyměňte, abyste mohli opracovávat jiný materiál nebo změnili 
zrnitost.

Důležité: Směry šípek na vnitřní straně brusného pásu (13) a na těle výrobku se musejí shodovat.
• Zavřete upínací páčku (4) znovu do výchozí polohy.
Manuální nastavení brusného pásu (13)
Pokud se běh pásu po zapnutí nevycentruje, bude jej případně potřebné nastavit rukou.
• Otočte k tomu nastavovací šroub (12) na předním válci, dokud nebude brusný pás (13) běžet vycentrovaně.
DŮLEŽITÉ: Dbejte bezpodmínečně na to, aby se brusný pás (13) nezabrousil do těla výrobu. Běh pásu 
pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej nastavte nastavovacím šroubem (12).
Nastavení přídavného držadla
Přídavné držadlo (2) lze nastavit do více poloh.
• Pro nastavení přídavného držadla uvolněte šroub pro nastavení držadla (7).
• Nastavte přídavné držadlo (2) do požadované polohy.
• Šroub (7) znovu dotáhněte.
Vyklopení předního krytu nahoru (viz obr. B)
Pro broušení těžko dostupných míst můžete vyklopit přední kryt (3) nahoru.

VÝSTRAHA! Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru jen tehdy, pokud je vyklopeno nahoru i 
přídavné držadlo (viz část „Nastavení přídavného držadla“).

• Přední kryt (3) lze vyklopit nahoru.
Nasazení/odejmutí odsávání prachu

 VÝSTRAHA! Nebezpečí výbuchu!
• Při výbušném prachu / směsi vzduchu musíte používat vhodný vysavač. NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU PŘI ÚLETU JISKER! Při broušení kovů nepoužívejte odsávání (sáček na prach (11) 
ani vysavač). 

• Materiál s obsahem asbestu se nesmí opracovávat. Asbest je karcinogenní.

 Výstraha! Nebezpečí požáru!
• Při práci s elektrickým nářadím, které disponuje sáčkem na prach nebo jej lze odsávacím 

zařízením spojit s vysavačem, hrozí nebezpečí požáru! Za nepříznivých podmínek, jako např. 
jiskření při broušení kovu nebo zbytků v dřevě může v sáčku na prach (nebo v sáčku na 
prach vysavače) dojít k zapálení dřevného prachu. Může se to stát zejména tehdy, pokud je 
dřevný prach smíchán se zbytky laku nebo jinými chemickými látkami a brusný materiál je 
po delší práci horký. Zamezte proto bezpodmínečně přehřátí brusného materiálu a před 
pracovní přestávkou vždy vyprázdněte sáček na prach, resp. sáček na prach vysavače.

• Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru.
• Dbejte na platné předpisy pro opracovávaný materiál. 

Čištění a péče
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před prací na výrobku vždy 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, 
jakož i ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako 
nože, tvrdé špachtle a podobně. Tyto by mohly 
poškodit povrch.

• Tělo výrobku čistěte jen měkkým, suchým 
hadříkem.

• Odolné znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a 
jemným saponátem.

• Aku sponkovačku nikdy nedržte pod tekoucí 
vodou a nedávejte jej nikdy do umyvadla nebo 
nádoby s vodou nebo čisticím prostředkem.

• Elektrické nářadí před odložením dobře osušte.

Údržba a uskladnění
Údržba
•  Výrobek nevyžaduje údržbu.

Výměna přívodního kabelu
• Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto 

výrobku, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
ohrožení.

Opravy
Uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by uživatel 
mohl sám opravovat.
Výrobek nechte zkontrolovat a opravit 
kvalifikovaným odborníkem.

Uložení
1. Výrobek vypněte a odpojte od napájení.
2. Výrobek vyčistěte uvedeným způsobem.
3. Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, 

suchém, nezamrzajícím a dobře větraném 
místě.

4. Výrobek uchovávejte vždy na místě mimo 
dosah dětí. Optimální skladovací teplota je mezi 
10 ° a 40 °C.

5. Doporučujeme výrobek uložit v originálním 
obalu.

Likvidace
 Likvidace obalu
Obalový materiál se skládá z 
recyklovatelných materiálů. Obalový 
materiál odstraňte podle jeho označení na 
k tomu určených sběrných místech resp. 
podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního 
odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a 
elektronickém odpadu 2012/19/ES a její 
implementace do národní legislativy se musí 
elektrická zařízení shromažďovat odděleně a 
předávat k ekologickému zhodnocení.

Alternativa recyklování k požadavku na vrácení:
Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení 
povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek 
odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat 
na sběrném místě, kde se provede likvidace ve 
smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech. 
Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů 
bez elektronických častí.

Informace o hluku a vibracích
• Udávané celkové hodnoty emise vibrací a hluku 

byly zjištěny podle normované zkušební metody 
a lze je použít pro účely srovnání jednoho 
elektrického nářadí s jiným.

• Udávané celkové hodnoty vibrací a emise hluku 
lze také používat na předběžný odhad zatížení.

 Nebezpečí zranění vibracemi!

 VÝSTRAHA!
• Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během 

skutečného používání elektrického nářadí 
odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na 
způsobu používání elektrického nářadí.

• Snažte se udržet úroveň vibrací co nejníže. 
Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi 
jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a 
omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit 
všechny doby provozu (např. doby, během 
kterých je elektrické nářadí vypnuto a doby, kdy 
nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez 
zatížení).

VÝSTRAHA! Nebezpečí poškození 
sluchu! Působení hluku může vést k 
poškození sluchu.

• Pracujte jen s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nacházející se v blízkosti musejí nosit 

také vhodnou ochranu sluchu.
VÝSTRAHA! Zatížení hlukem! 
Určité zatížení hlukem elektrickým 
nářadím je nevyhnutné.

• Hlučné práce provádějte během povolených 
dnů a částí dne.

• Dodržujte časy klidu a omezte trvání práce na 
nevyhnutnou dobu.

ES prohlášení o shodě
Údaje a normy najdete v přiloženém ES 
prohlášení o shodě.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvání 3 roky od data 
koupě. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které 
vznikly nedodržováním návodu k použití, 
nesprávným použitím a zacházením, vlastními 
úpravami nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

Technické údaje
Model:
Vstupní napětí:
Příkon:
Otáčky naprázdno
Volnoběžná rychlost pásu:
Brusná plocha:
Rozměry brusného pásu
Krytí:
Třída ochrany:
Hodnota emise hluku a vibrací
Úroveň akustického tlaku (LpA):
Nepřesnost (KpA):
Úroveň akustického výkonu (LWA):
Nepřesnost (KpA):
Hodnota emise vibrací (ah):
Nepřesnost (K):

1260048
230-240 V~ (střídavý proud) / 50Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /       (dvojitá izolace)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Noste respirátor.

Nasazení sáčku na prach:
• Redukci (14) sáčku na prach (11) nasuňte shora na připojení pro sáček na prach (9).

Nasazení/odejmutí sáčku na prach:
• Sáček na prach (11) odejměte vytažením nahoru.

Připojení odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na připojení (9).
• Nasaďte hadici vhodného odsávacího zařízení (např. průmyslového vysavače) na odsávací adaptér (16).

Odejmutí odsávacího adaptéru pro externí odsávání:
• Odejměte hadici odsávacího zařízení.
• Vytáhněte odsávací adaptér (16) z připojení (9).
Pracovní pokyny
Stačí nízký tlak při broušení:
• Při broušení pracujte s nízkým tlakem. Pro dobrý výkon broušení stačí vlastní hmotnost pásové brusky. 

Dodatečně tímto způsobem snížíte opotřebení brusného pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úběr a povrch:
• Úběrový výkon a kvalita povrchu jsou určovány rychlostí a zrnitostí brusného pásu (viz také kapitola 

„Volba otáček brusného pásu“). Postup broušení:
• Zapnuté nářadí přiložte k obrobku a pracujte s mírnou rychlostí posuvu.
 Bruste rovnoběžně a nepřekrývejte brusné dráhy. Bruste jen ve směru vlákna, abyste zamezili rušivým, 

příčným stopám po broušení. Po opracování obrobku z něj nářadí odejměte a až potom jej vypněte.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu držte výrobek vždy pevně oběma rukama.

Používání
Zapnutí a vypnutí
Při provozu pásové brusky můžete zvolit mezi momentovým a trvalým provozem.

Zapnutí momentového provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1).

Vypnutí momentového provozu:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.

Zapnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1), podržte jej stisknutý a stiskněte tlačítko aretace (10).

Vypnutí trvalého provozu:
• Stiskněte VYPÍNAČ (1) a pusťte jej.

Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach (11) byste měli během provozu vyprazdňovat každých 5-10 minut.
• Odejměte sáčku na prach (11) (viz kapitola „Nasazení/odejmutí odsávání prachu“).
• Sáček na prach (11) vyprázdněte nad odpadkovým košem.
• Sáček na prach (11) nasaďte zpátky na výrobek.

LED osvětlení
• Pásová bruska disponuje LED osvětlením (17).
• Po stisknutí VYPÍNAČE (1) zasvítí LED osvětlení.
• Po puštění VYPÍNAČE (1) LED osvětlení zhasne.
Volba otáček a brusného pásu
Nastavovacím kolečkem pro rychlost pásu (5) můžete zvolit otáčky také při běžícím výrobku. Optimální 
rychlost pásu závisí na opracovávaném obrobku, resp. materiálu. Nejvhodnější otáčky určete vždy sami 
vyzkoušením. V následující tabulce najdete nezávazné hodnoty, které vám to usnadní.

Stacionární práce
• Přídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovní polohy.
• Elektrické nářadí obraťte vzhůru nohama tak, jako je zobrazeno na obrázku A a položte jej na stabilní 

pracovní desku.
• Do k tomu určených výřezů (8) vložte dvě šroubové svěrky (15) a elektrické nářadí pevně upněte.

POKYNY:
• Stejným brusným pásem (13) nikdy neopracovávejte dřevo a kov.
• Opotřebené nebo natržené brusné pásy mohou poškodit obrobek. Brusné pásy proto včas vyměňte.
• Brusné pásy ukládejte jen visící, protože ohnutím apod. by se staly nepoužitelné.

Návod k použití
Seznam dílů
1. VYPÍNAČ
2. Přídavné držadlo
3. Přední kryt
4. Upínací páčka pro brusný pás
5. Nastavovací kolečko pro rychlost pásu
6. Držadlo
7. Šroub pro nastavení držadla
8. Výřezy pro šroubovou svěrku

Další pokyny pro likvidaci
Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. 
Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku 
by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Upotreba u skladu s namjenom
Tračna brusilica je, ovisno o vrsti brusnog papira, namijenjena za površinsko brušenje drva, 
plastike, metala i mase za ispune te za lakirane površine. Uređaj se smije koristiti samo za suho 
brušenje. Imajte na umu da za obradu raznih materijala koristite odgovarajuće brusne listove 
različitih granulacija i da broj obrtaja prilagodite materijalu. Uređaj je predviđen za upotrebu 
samo u privatnih kućanstvima. Svaka drukčija vrsta upotrebe ili preinake proizvoda smatra se 
upotrebom koja nije u skladu s namjenom i nosi sa sobom značajne opasnosti od ozljeda. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koja nastanu zbog korištenja koje nije u skladu s 
namjenom. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
Sigurnost
Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene. Za sigurnu 
upotrebu slijedite sve sljedeće sigurnosne napomene.
Opće sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene, naputke, slikovne prikaze i tehničke 
podatke koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Propusti prilikom uvažavanja sljedećih 
naputaka mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i naputke za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate na 
struju (s mrežnim kabelom) i na električne alate na baterije (bez mrežnog kabela).
1. Sigurnost na radnom mjestu
a) Svoj radni prostor držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna 

područja mogu dovesti do ozljeda.
b) Električnim alatom nemojte raditi u potencijalno eksplozivnom okruženju u kojem se 

nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskrice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.

c) Tijekom korištenja električnog alata djeca i ostale osobe ne smiju biti u vašoj blizini. U 
slučaju gubljenja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

2. Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora se umetati u odgovarajuću utičnicu. Utikač se 

ni na koji način ne smije mijenjati. Nemojte koristiti utikač-prilagodnik zajedno s 
električnim alatima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće 
utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, sustavi grijanja, 
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava 
rizik od električnog udara.

d) Nemojte neispravno koristiti kabel kako biste nosili ili objesili električni alat ili da 
izvučete utikač iz utičnice. Kabel držite dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih 
dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Ako s električnim alatom radite vani, koristiti samo produžne kabel koji su pogodni za 
korištenje vani. Primjena produžnog kabela pogodnog za rad vani smanjuje rizik od 
električnog udara.

f) Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite FI-zaštitni prekidač. 
Korištenje FI-zaštitnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Sigurnost osoba
a) Budite pažljivi, pazite na to što radite i idite bistre glave na rad s električnim alatom. 

Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili 
lijekova. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može dovesti do 
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne 
opreme, kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita 
za sluh ovisno o vrsti i upotrebi električnog alata smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeran rad alata. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego 
ga uključite u struju i/ili prije nego uključite bateriju, prije nego ga podignete ili nosite. 
Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili već uključen uređaj 
priključite na struju, može doći do nesreća.

d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve prije nego uključite električni alat. Alat ili ključ 
koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće može dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Osigurajte stabilan položaj i uvijek održavajte 
ravnotežu. Tako možete električni uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću ili 
rukavice držite dalje od pokretnih dijelova alata. Odjeću koja nije pripijena uz tijelo, nakit 
ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi alata. 

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje prašine ili prihvat ostalih čestica, uvjerite 
se da su priključene i da se mogu ispravno koristiti. Korištenje naprave za usisavanje može 
smanjiti opasnosti od prašine.

h) Ne opuštajte se i ne ignorirajte sigurnosna pravila za rad s električnim uređajima, čak ni 
onda ako već dugo rukujete električnim uređajima. Nepažljivo rukovanje može u djeliću 
sekunde dovesti do teških ozljeda.

4. Korištenje i čuvanje električnog alata 
a) Ne preopterećujte uređaj. Za svoj rad koristite odgovarajući električni alat. 

Odgovarajućim električnim uređajem bolje i sigurnije radite u navedenom području.
b) Nemojte koristiti električni alat čije je prekidač neispravan. Električni alat koji se na da 

uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite bateriju prije nego počnete s podešavanjem 

uređaja, zamjenom pribora ili pospremanjem uređaja. Ova mjera opreza smanjuje 
nenamjerno uključivanje i rad električnog alata.

d) Električne alate koje ne koristite držite dalje od dohvata djece. Ne dozvolite osobama 
koristiti uređaj koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove naputke. 
Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Brižljivo njegujte električne alate. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretni dijelovi 
besprijekorno i jesu li zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da je 
ograničeno funkcioniranje električnog alata. Prije korištenje alata dajte popraviti 
oštećene dijelove. Uzrok mnogih nezgoda su loše održavani električni alati.

f) Neka vaši rezni alati budu oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati oštrih raznih rubova 
manje se zaglavljuju i lakše je s njima raditi.

g) Koristite električni alat, pribor, pomoćni alat itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome 
uzmite u obzir radne uvjete i posao koji obavljate. Upotreba električnih alata u svrhe 
drukčije od navedenih može dovesti do opasnih situacija.

h) Drške i površine drški moraju biti suhe i čiste te na njima ne smije biti ulja i masti. Klizave 
drške i površine drški ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim uređajem u 
nepredviđenim situacijama.

5. Servis
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time se osigurava do se zadrži sigurnost električnog alata.
Sigurnosne napomene za tračne brusilice
• Držite električni uređaj za izolirane drške jer brusna površina može pogoditi vlastiti 

priključni kabel. Oštećenje voda pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti 
naponu te dovesti od električnog udara.

UPOZORENJE!
• Prašine od materijala, kao od boja koje sadržavaju olovo, nekih vrsta drva i metala mogu biti 

štetne za zdravlje.
• Dodirivanje ili udisanje takvih prašina može predstavljati opasnost za rukovatelja uređaja ili za 

osobe koje se nalaze u njegovoj blizini.
• Nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine!

Objašnjenje znakova
Koriste se sljedeće signalne riječi i simbole u ovim uputama za rukovanje, na proizvodu ili na 
ambalaži.

Prije stavljanja proizvoda u pogon pročitajte Upute za rukovanje.

Upozorenje!
Ova signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja koja, ako se ne izbjegne, za 
posljedicu može imati smrt ili teške ozljede.
Pozor!
Ova signalna riječ upozorava na moguće materijalne štete.

Nosite zaštitu za oči

Nosite zaštitu za sluh.

Nosite zaštitnu masku za prašinu.

Ovim simbolom označeni proizvodi ispunjavaju sve zajedničke propise Europskog 
gospodarskog prostora koji se moraju primjenjivati.

Ovaj vam simbol daje dodatne korisne informacije u vezi sa montažom ili 
funkcioniranjem.
Utikač odmah izvucite iz struje ako je kabel oštećen ili prekinut.
Ovaj simbol označava električne uređaje koji odgovaraju klasi zaštite II (dvostruka 
izolacija).

Ne odlažite električne i elektronske uređaje u kućno smeće!

Sadržaj
Prije prve upotrebe
Opseg isporuke
Objašnjenje znakova
Upotreba u skladu s namjenom
Sigurnost
Upute za rukovanje
Čišćenje i njega
Održavanje i skladištenje 
Odlaganje
Tehnički podaci 
EU Izjava o sukladnosti
Jamstvo
Prije prve upotrebe
Prije prve upotrebe proizvoda upoznajte se sa svim 
napomenama za rukovanje i sigurnost. Koristite 
proizvod samo onako kako je opisano i za 
navedena područja upotrebe. Sačuvajte upute za 
rukovanje ako ih kasnije budete trebali.
Prilikom predaje proizvoda trećim osobama 
predajte im sve dokumente o proizvodu.
VAŽNO, SAČUVAJTE ZA BUDUĆE KORIŠTENJE: 
PAŽLJIVO PROČITAJTE! 

Opseg isporuke
• 1x tračna brusilica
• 1x brusna traka (K80)
• 1x vreća za prašinu
• 1x reducirajući komad za vanjsko usisavanje 

prašine
• 2x bravarska stega
• 1x upute za rukovanje
Provjerite jesu li svi dijelovi isporučeni i ima li na 
proizvodu oštećenja od transporta. Oštećen 
proizvod nemojte stavljati u pogon! U slučaju 
oštećenja obratite se podružnici tvrtke Kaufland.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Upotreba u skladu s namjenom
Tračna brusilica je, ovisno o vrsti brusnog papira, namijenjena za površinsko brušenje drva, 
plastike, metala i mase za ispune te za lakirane površine. Uređaj se smije koristiti samo za suho 
brušenje. Imajte na umu da za obradu raznih materijala koristite odgovarajuće brusne listove 
različitih granulacija i da broj obrtaja prilagodite materijalu. Uređaj je predviđen za upotrebu 
samo u privatnih kućanstvima. Svaka drukčija vrsta upotrebe ili preinake proizvoda smatra se 
upotrebom koja nije u skladu s namjenom i nosi sa sobom značajne opasnosti od ozljeda. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koja nastanu zbog korištenja koje nije u skladu s 
namjenom. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
Sigurnost
Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene. Za sigurnu 
upotrebu slijedite sve sljedeće sigurnosne napomene.
Opće sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene, naputke, slikovne prikaze i tehničke 
podatke koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Propusti prilikom uvažavanja sljedećih 
naputaka mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i naputke za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate na 
struju (s mrežnim kabelom) i na električne alate na baterije (bez mrežnog kabela).
1. Sigurnost na radnom mjestu
a) Svoj radni prostor držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna 

područja mogu dovesti do ozljeda.
b) Električnim alatom nemojte raditi u potencijalno eksplozivnom okruženju u kojem se 

nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskrice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.

c) Tijekom korištenja električnog alata djeca i ostale osobe ne smiju biti u vašoj blizini. U 
slučaju gubljenja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

2. Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora se umetati u odgovarajuću utičnicu. Utikač se 

ni na koji način ne smije mijenjati. Nemojte koristiti utikač-prilagodnik zajedno s 
električnim alatima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće 
utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, sustavi grijanja, 
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava 
rizik od električnog udara.

d) Nemojte neispravno koristiti kabel kako biste nosili ili objesili električni alat ili da 
izvučete utikač iz utičnice. Kabel držite dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih 
dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Ako s električnim alatom radite vani, koristiti samo produžne kabel koji su pogodni za 
korištenje vani. Primjena produžnog kabela pogodnog za rad vani smanjuje rizik od 
električnog udara.

f) Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite FI-zaštitni prekidač. 
Korištenje FI-zaštitnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Sigurnost osoba
a) Budite pažljivi, pazite na to što radite i idite bistre glave na rad s električnim alatom. 

Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili 
lijekova. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može dovesti do 
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne 
opreme, kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita 
za sluh ovisno o vrsti i upotrebi električnog alata smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeran rad alata. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego 
ga uključite u struju i/ili prije nego uključite bateriju, prije nego ga podignete ili nosite. 
Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili već uključen uređaj 
priključite na struju, može doći do nesreća.

d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve prije nego uključite električni alat. Alat ili ključ 
koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće može dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Osigurajte stabilan položaj i uvijek održavajte 
ravnotežu. Tako možete električni uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću ili 
rukavice držite dalje od pokretnih dijelova alata. Odjeću koja nije pripijena uz tijelo, nakit 
ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi alata. 

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje prašine ili prihvat ostalih čestica, uvjerite 
se da su priključene i da se mogu ispravno koristiti. Korištenje naprave za usisavanje može 
smanjiti opasnosti od prašine.

h) Ne opuštajte se i ne ignorirajte sigurnosna pravila za rad s električnim uređajima, čak ni 
onda ako već dugo rukujete električnim uređajima. Nepažljivo rukovanje može u djeliću 
sekunde dovesti do teških ozljeda.

4. Korištenje i čuvanje električnog alata 
a) Ne preopterećujte uređaj. Za svoj rad koristite odgovarajući električni alat. 

Odgovarajućim električnim uređajem bolje i sigurnije radite u navedenom području.
b) Nemojte koristiti električni alat čije je prekidač neispravan. Električni alat koji se na da 

uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite bateriju prije nego počnete s podešavanjem 

uređaja, zamjenom pribora ili pospremanjem uređaja. Ova mjera opreza smanjuje 
nenamjerno uključivanje i rad električnog alata.

d) Električne alate koje ne koristite držite dalje od dohvata djece. Ne dozvolite osobama 
koristiti uređaj koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove naputke. 
Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Brižljivo njegujte električne alate. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretni dijelovi 
besprijekorno i jesu li zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da je 
ograničeno funkcioniranje električnog alata. Prije korištenje alata dajte popraviti 
oštećene dijelove. Uzrok mnogih nezgoda su loše održavani električni alati.

f) Neka vaši rezni alati budu oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati oštrih raznih rubova 
manje se zaglavljuju i lakše je s njima raditi.

g) Koristite električni alat, pribor, pomoćni alat itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome 
uzmite u obzir radne uvjete i posao koji obavljate. Upotreba električnih alata u svrhe 
drukčije od navedenih može dovesti do opasnih situacija.

h) Drške i površine drški moraju biti suhe i čiste te na njima ne smije biti ulja i masti. Klizave 
drške i površine drški ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim uređajem u 
nepredviđenim situacijama.

5. Servis
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time se osigurava do se zadrži sigurnost električnog alata.
Sigurnosne napomene za tračne brusilice
• Držite električni uređaj za izolirane drške jer brusna površina može pogoditi vlastiti 

priključni kabel. Oštećenje voda pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti 
naponu te dovesti od električnog udara.

UPOZORENJE!
• Prašine od materijala, kao od boja koje sadržavaju olovo, nekih vrsta drva i metala mogu biti 

štetne za zdravlje.
• Dodirivanje ili udisanje takvih prašina može predstavljati opasnost za rukovatelja uređaja ili za 

osobe koje se nalaze u njegovoj blizini.
• Nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine!

Objašnjenje znakova
Koriste se sljedeće signalne riječi i simbole u ovim uputama za rukovanje, na proizvodu ili na 
ambalaži.

Prije stavljanja proizvoda u pogon pročitajte Upute za rukovanje.

Upozorenje!
Ova signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja koja, ako se ne izbjegne, za 
posljedicu može imati smrt ili teške ozljede.
Pozor!
Ova signalna riječ upozorava na moguće materijalne štete.

Nosite zaštitu za oči

Nosite zaštitu za sluh.

Nosite zaštitnu masku za prašinu.

Ovim simbolom označeni proizvodi ispunjavaju sve zajedničke propise Europskog 
gospodarskog prostora koji se moraju primjenjivati.

Ovaj vam simbol daje dodatne korisne informacije u vezi sa montažom ili 
funkcioniranjem.
Utikač odmah izvucite iz struje ako je kabel oštećen ili prekinut.
Ovaj simbol označava električne uređaje koji odgovaraju klasi zaštite II (dvostruka 
izolacija).

Ne odlažite električne i elektronske uređaje u kućno smeće!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Upotreba u skladu s namjenom
Tračna brusilica je, ovisno o vrsti brusnog papira, namijenjena za površinsko brušenje drva, 
plastike, metala i mase za ispune te za lakirane površine. Uređaj se smije koristiti samo za suho 
brušenje. Imajte na umu da za obradu raznih materijala koristite odgovarajuće brusne listove 
različitih granulacija i da broj obrtaja prilagodite materijalu. Uređaj je predviđen za upotrebu 
samo u privatnih kućanstvima. Svaka drukčija vrsta upotrebe ili preinake proizvoda smatra se 
upotrebom koja nije u skladu s namjenom i nosi sa sobom značajne opasnosti od ozljeda. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koja nastanu zbog korištenja koje nije u skladu s 
namjenom. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
Sigurnost
Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene. Za sigurnu 
upotrebu slijedite sve sljedeće sigurnosne napomene.
Opće sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene, naputke, slikovne prikaze i tehničke 
podatke koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Propusti prilikom uvažavanja sljedećih 
naputaka mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i naputke za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate na 
struju (s mrežnim kabelom) i na električne alate na baterije (bez mrežnog kabela).
1. Sigurnost na radnom mjestu
a) Svoj radni prostor držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna 

područja mogu dovesti do ozljeda.
b) Električnim alatom nemojte raditi u potencijalno eksplozivnom okruženju u kojem se 

nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskrice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.

c) Tijekom korištenja električnog alata djeca i ostale osobe ne smiju biti u vašoj blizini. U 
slučaju gubljenja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

2. Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora se umetati u odgovarajuću utičnicu. Utikač se 

ni na koji način ne smije mijenjati. Nemojte koristiti utikač-prilagodnik zajedno s 
električnim alatima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće 
utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, sustavi grijanja, 
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava 
rizik od električnog udara.

d) Nemojte neispravno koristiti kabel kako biste nosili ili objesili električni alat ili da 
izvučete utikač iz utičnice. Kabel držite dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih 
dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Ako s električnim alatom radite vani, koristiti samo produžne kabel koji su pogodni za 
korištenje vani. Primjena produžnog kabela pogodnog za rad vani smanjuje rizik od 
električnog udara.

f) Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite FI-zaštitni prekidač. 
Korištenje FI-zaštitnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Sigurnost osoba
a) Budite pažljivi, pazite na to što radite i idite bistre glave na rad s električnim alatom. 

Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili 
lijekova. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može dovesti do 
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne 
opreme, kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita 
za sluh ovisno o vrsti i upotrebi električnog alata smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeran rad alata. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego 
ga uključite u struju i/ili prije nego uključite bateriju, prije nego ga podignete ili nosite. 
Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili već uključen uređaj 
priključite na struju, može doći do nesreća.

d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve prije nego uključite električni alat. Alat ili ključ 
koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće može dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Osigurajte stabilan položaj i uvijek održavajte 
ravnotežu. Tako možete električni uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću ili 
rukavice držite dalje od pokretnih dijelova alata. Odjeću koja nije pripijena uz tijelo, nakit 
ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi alata. 

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje prašine ili prihvat ostalih čestica, uvjerite 
se da su priključene i da se mogu ispravno koristiti. Korištenje naprave za usisavanje može 
smanjiti opasnosti od prašine.

h) Ne opuštajte se i ne ignorirajte sigurnosna pravila za rad s električnim uređajima, čak ni 
onda ako već dugo rukujete električnim uređajima. Nepažljivo rukovanje može u djeliću 
sekunde dovesti do teških ozljeda.

4. Korištenje i čuvanje električnog alata 
a) Ne preopterećujte uređaj. Za svoj rad koristite odgovarajući električni alat. 

Odgovarajućim električnim uređajem bolje i sigurnije radite u navedenom području.
b) Nemojte koristiti električni alat čije je prekidač neispravan. Električni alat koji se na da 

uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite bateriju prije nego počnete s podešavanjem 

uređaja, zamjenom pribora ili pospremanjem uređaja. Ova mjera opreza smanjuje 
nenamjerno uključivanje i rad električnog alata.

d) Električne alate koje ne koristite držite dalje od dohvata djece. Ne dozvolite osobama 
koristiti uređaj koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove naputke. 
Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Brižljivo njegujte električne alate. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretni dijelovi 
besprijekorno i jesu li zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da je 
ograničeno funkcioniranje električnog alata. Prije korištenje alata dajte popraviti 
oštećene dijelove. Uzrok mnogih nezgoda su loše održavani električni alati.

f) Neka vaši rezni alati budu oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati oštrih raznih rubova 
manje se zaglavljuju i lakše je s njima raditi.

g) Koristite električni alat, pribor, pomoćni alat itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome 
uzmite u obzir radne uvjete i posao koji obavljate. Upotreba električnih alata u svrhe 
drukčije od navedenih može dovesti do opasnih situacija.

h) Drške i površine drški moraju biti suhe i čiste te na njima ne smije biti ulja i masti. Klizave 
drške i površine drški ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim uređajem u 
nepredviđenim situacijama.

5. Servis
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time se osigurava do se zadrži sigurnost električnog alata.
Sigurnosne napomene za tračne brusilice
• Držite električni uređaj za izolirane drške jer brusna površina može pogoditi vlastiti 

priključni kabel. Oštećenje voda pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti 
naponu te dovesti od električnog udara.

UPOZORENJE!
• Prašine od materijala, kao od boja koje sadržavaju olovo, nekih vrsta drva i metala mogu biti 

štetne za zdravlje.
• Dodirivanje ili udisanje takvih prašina može predstavljati opasnost za rukovatelja uređaja ili za 

osobe koje se nalaze u njegovoj blizini.
• Nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Upotreba u skladu s namjenom
Tračna brusilica je, ovisno o vrsti brusnog papira, namijenjena za površinsko brušenje drva, 
plastike, metala i mase za ispune te za lakirane površine. Uređaj se smije koristiti samo za suho 
brušenje. Imajte na umu da za obradu raznih materijala koristite odgovarajuće brusne listove 
različitih granulacija i da broj obrtaja prilagodite materijalu. Uređaj je predviđen za upotrebu 
samo u privatnih kućanstvima. Svaka drukčija vrsta upotrebe ili preinake proizvoda smatra se 
upotrebom koja nije u skladu s namjenom i nosi sa sobom značajne opasnosti od ozljeda. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koja nastanu zbog korištenja koje nije u skladu s 
namjenom. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
Sigurnost
Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene. Za sigurnu 
upotrebu slijedite sve sljedeće sigurnosne napomene.
Opće sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene, naputke, slikovne prikaze i tehničke 
podatke koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Propusti prilikom uvažavanja sljedećih 
naputaka mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i naputke za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate na 
struju (s mrežnim kabelom) i na električne alate na baterije (bez mrežnog kabela).
1. Sigurnost na radnom mjestu
a) Svoj radni prostor držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna 

područja mogu dovesti do ozljeda.
b) Električnim alatom nemojte raditi u potencijalno eksplozivnom okruženju u kojem se 

nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskrice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.

c) Tijekom korištenja električnog alata djeca i ostale osobe ne smiju biti u vašoj blizini. U 
slučaju gubljenja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

2. Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora se umetati u odgovarajuću utičnicu. Utikač se 

ni na koji način ne smije mijenjati. Nemojte koristiti utikač-prilagodnik zajedno s 
električnim alatima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće 
utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, sustavi grijanja, 
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava 
rizik od električnog udara.

d) Nemojte neispravno koristiti kabel kako biste nosili ili objesili električni alat ili da 
izvučete utikač iz utičnice. Kabel držite dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih 
dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Ako s električnim alatom radite vani, koristiti samo produžne kabel koji su pogodni za 
korištenje vani. Primjena produžnog kabela pogodnog za rad vani smanjuje rizik od 
električnog udara.

f) Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite FI-zaštitni prekidač. 
Korištenje FI-zaštitnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Sigurnost osoba
a) Budite pažljivi, pazite na to što radite i idite bistre glave na rad s električnim alatom. 

Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili 
lijekova. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može dovesti do 
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne 
opreme, kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita 
za sluh ovisno o vrsti i upotrebi električnog alata smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeran rad alata. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego 
ga uključite u struju i/ili prije nego uključite bateriju, prije nego ga podignete ili nosite. 
Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili već uključen uređaj 
priključite na struju, može doći do nesreća.

d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve prije nego uključite električni alat. Alat ili ključ 
koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće može dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Osigurajte stabilan položaj i uvijek održavajte 
ravnotežu. Tako možete električni uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću ili 
rukavice držite dalje od pokretnih dijelova alata. Odjeću koja nije pripijena uz tijelo, nakit 
ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi alata. 

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje prašine ili prihvat ostalih čestica, uvjerite 
se da su priključene i da se mogu ispravno koristiti. Korištenje naprave za usisavanje može 
smanjiti opasnosti od prašine.

h) Ne opuštajte se i ne ignorirajte sigurnosna pravila za rad s električnim uređajima, čak ni 
onda ako već dugo rukujete električnim uređajima. Nepažljivo rukovanje može u djeliću 
sekunde dovesti do teških ozljeda.

4. Korištenje i čuvanje električnog alata 
a) Ne preopterećujte uređaj. Za svoj rad koristite odgovarajući električni alat. 

Odgovarajućim električnim uređajem bolje i sigurnije radite u navedenom području.
b) Nemojte koristiti električni alat čije je prekidač neispravan. Električni alat koji se na da 

uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite bateriju prije nego počnete s podešavanjem 

uređaja, zamjenom pribora ili pospremanjem uređaja. Ova mjera opreza smanjuje 
nenamjerno uključivanje i rad električnog alata.

d) Električne alate koje ne koristite držite dalje od dohvata djece. Ne dozvolite osobama 
koristiti uređaj koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove naputke. 
Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Brižljivo njegujte električne alate. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretni dijelovi 
besprijekorno i jesu li zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da je 
ograničeno funkcioniranje električnog alata. Prije korištenje alata dajte popraviti 
oštećene dijelove. Uzrok mnogih nezgoda su loše održavani električni alati.

f) Neka vaši rezni alati budu oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati oštrih raznih rubova 
manje se zaglavljuju i lakše je s njima raditi.

g) Koristite električni alat, pribor, pomoćni alat itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome 
uzmite u obzir radne uvjete i posao koji obavljate. Upotreba električnih alata u svrhe 
drukčije od navedenih može dovesti do opasnih situacija.

h) Drške i površine drški moraju biti suhe i čiste te na njima ne smije biti ulja i masti. Klizave 
drške i površine drški ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim uređajem u 
nepredviđenim situacijama.

5. Servis
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time se osigurava do se zadrži sigurnost električnog alata.
Sigurnosne napomene za tračne brusilice
• Držite električni uređaj za izolirane drške jer brusna površina može pogoditi vlastiti 

priključni kabel. Oštećenje voda pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti 
naponu te dovesti od električnog udara.

UPOZORENJE!
• Prašine od materijala, kao od boja koje sadržavaju olovo, nekih vrsta drva i metala mogu biti 

štetne za zdravlje.
• Dodirivanje ili udisanje takvih prašina može predstavljati opasnost za rukovatelja uređaja ili za 

osobe koje se nalaze u njegovoj blizini.
• Nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Upotreba u skladu s namjenom
Tračna brusilica je, ovisno o vrsti brusnog papira, namijenjena za površinsko brušenje drva, 
plastike, metala i mase za ispune te za lakirane površine. Uređaj se smije koristiti samo za suho 
brušenje. Imajte na umu da za obradu raznih materijala koristite odgovarajuće brusne listove 
različitih granulacija i da broj obrtaja prilagodite materijalu. Uređaj je predviđen za upotrebu 
samo u privatnih kućanstvima. Svaka drukčija vrsta upotrebe ili preinake proizvoda smatra se 
upotrebom koja nije u skladu s namjenom i nosi sa sobom značajne opasnosti od ozljeda. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koja nastanu zbog korištenja koje nije u skladu s 
namjenom. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
Sigurnost
Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene. Za sigurnu 
upotrebu slijedite sve sljedeće sigurnosne napomene.
Opće sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene, naputke, slikovne prikaze i tehničke 
podatke koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Propusti prilikom uvažavanja sljedećih 
naputaka mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i naputke za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate na 
struju (s mrežnim kabelom) i na električne alate na baterije (bez mrežnog kabela).
1. Sigurnost na radnom mjestu
a) Svoj radni prostor držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna 

područja mogu dovesti do ozljeda.
b) Električnim alatom nemojte raditi u potencijalno eksplozivnom okruženju u kojem se 

nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskrice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.

c) Tijekom korištenja električnog alata djeca i ostale osobe ne smiju biti u vašoj blizini. U 
slučaju gubljenja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

2. Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora se umetati u odgovarajuću utičnicu. Utikač se 

ni na koji način ne smije mijenjati. Nemojte koristiti utikač-prilagodnik zajedno s 
električnim alatima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće 
utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, sustavi grijanja, 
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava 
rizik od električnog udara.

d) Nemojte neispravno koristiti kabel kako biste nosili ili objesili električni alat ili da 
izvučete utikač iz utičnice. Kabel držite dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih 
dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Ako s električnim alatom radite vani, koristiti samo produžne kabel koji su pogodni za 
korištenje vani. Primjena produžnog kabela pogodnog za rad vani smanjuje rizik od 
električnog udara.

f) Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite FI-zaštitni prekidač. 
Korištenje FI-zaštitnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Sigurnost osoba
a) Budite pažljivi, pazite na to što radite i idite bistre glave na rad s električnim alatom. 

Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili 
lijekova. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može dovesti do 
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne 
opreme, kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita 
za sluh ovisno o vrsti i upotrebi električnog alata smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeran rad alata. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego 
ga uključite u struju i/ili prije nego uključite bateriju, prije nego ga podignete ili nosite. 
Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili već uključen uređaj 
priključite na struju, može doći do nesreća.

d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve prije nego uključite električni alat. Alat ili ključ 
koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće može dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Osigurajte stabilan položaj i uvijek održavajte 
ravnotežu. Tako možete električni uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću ili 
rukavice držite dalje od pokretnih dijelova alata. Odjeću koja nije pripijena uz tijelo, nakit 
ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi alata. 

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje prašine ili prihvat ostalih čestica, uvjerite 
se da su priključene i da se mogu ispravno koristiti. Korištenje naprave za usisavanje može 
smanjiti opasnosti od prašine.

h) Ne opuštajte se i ne ignorirajte sigurnosna pravila za rad s električnim uređajima, čak ni 
onda ako već dugo rukujete električnim uređajima. Nepažljivo rukovanje može u djeliću 
sekunde dovesti do teških ozljeda.

4. Korištenje i čuvanje električnog alata 
a) Ne preopterećujte uređaj. Za svoj rad koristite odgovarajući električni alat. 

Odgovarajućim električnim uređajem bolje i sigurnije radite u navedenom području.
b) Nemojte koristiti električni alat čije je prekidač neispravan. Električni alat koji se na da 

uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite bateriju prije nego počnete s podešavanjem 

uređaja, zamjenom pribora ili pospremanjem uređaja. Ova mjera opreza smanjuje 
nenamjerno uključivanje i rad električnog alata.

d) Električne alate koje ne koristite držite dalje od dohvata djece. Ne dozvolite osobama 
koristiti uređaj koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove naputke. 
Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Brižljivo njegujte električne alate. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretni dijelovi 
besprijekorno i jesu li zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da je 
ograničeno funkcioniranje električnog alata. Prije korištenje alata dajte popraviti 
oštećene dijelove. Uzrok mnogih nezgoda su loše održavani električni alati.

f) Neka vaši rezni alati budu oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati oštrih raznih rubova 
manje se zaglavljuju i lakše je s njima raditi.

g) Koristite električni alat, pribor, pomoćni alat itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome 
uzmite u obzir radne uvjete i posao koji obavljate. Upotreba električnih alata u svrhe 
drukčije od navedenih može dovesti do opasnih situacija.

h) Drške i površine drški moraju biti suhe i čiste te na njima ne smije biti ulja i masti. Klizave 
drške i površine drški ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim uređajem u 
nepredviđenim situacijama.

5. Servis
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time se osigurava do se zadrži sigurnost električnog alata.
Sigurnosne napomene za tračne brusilice
• Držite električni uređaj za izolirane drške jer brusna površina može pogoditi vlastiti 

priključni kabel. Oštećenje voda pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti 
naponu te dovesti od električnog udara.

UPOZORENJE!
• Prašine od materijala, kao od boja koje sadržavaju olovo, nekih vrsta drva i metala mogu biti 

štetne za zdravlje.
• Dodirivanje ili udisanje takvih prašina može predstavljati opasnost za rukovatelja uređaja ili za 

osobe koje se nalaze u njegovoj blizini.
• Nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine!

Dopunski naputci
UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDE!

• Nikad ne ciljajte uređajem na sebe ili druge osobe ili životinje. Pazite na to se na drugoj strani 
obratka ili u blizini ne nalaze osobe ili životinje.

• ZAŠTITITE OČI! Nosite zaštitne naočale. To važi i za osobe koje tokom rada s alatom 
podupiru ili drže obradak.

• Osigurajte obradak. Obradak koji je pričvršćen napravama za natezanje ili stegom je stabilniji 
nego kad ga se drži rukama.

• Neka vam kabel uvijek bude straga od uređaja.
Popravak
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time jamčite stalnu sigurnost svog električnog alata.
Ponašanje u slučaju nužde
Pomoću ovih uputa za rukovanja upoznajte se s korištenjem ovog proizvoda. Zapamtite 
sigurnosne napomena i obvezno ih se pridržavajte. To pomaže u izbjegavanju rizika i opasnosti.
a) Tijekom korištenja ovog proizvoda budite uvijek pažljivi kako biste provovremeno 

prepoznali opasnosti i mogli djelovati. Brzo djelovanje može spriječiti teške ozljede i 
materijalne štete.

b) U slučaju neispravnog funkcioniranja odmah isključite proizvod i odvojite ga od 
strujnog napajanja. Dajte da ga ispita kvalificirano stručno osoblje i po potrebi ga popravi 
prije nego što ga ponovno stavite u pogon.

VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

10. gumb za učvršćivanje pozicije prekidača 
 UKLJUČENO/ISKLJUČENO
11. vreća za prašinu
12. vijak za reguliranje okretanja trake
13. brusna traka
14. reducirajući komad
15. bravarska stega
16. prilagodnik za isisavanje
17. LED osvjetljenje

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Upotreba u skladu s namjenom
Tračna brusilica je, ovisno o vrsti brusnog papira, namijenjena za površinsko brušenje drva, 
plastike, metala i mase za ispune te za lakirane površine. Uređaj se smije koristiti samo za suho 
brušenje. Imajte na umu da za obradu raznih materijala koristite odgovarajuće brusne listove 
različitih granulacija i da broj obrtaja prilagodite materijalu. Uređaj je predviđen za upotrebu 
samo u privatnih kućanstvima. Svaka drukčija vrsta upotrebe ili preinake proizvoda smatra se 
upotrebom koja nije u skladu s namjenom i nosi sa sobom značajne opasnosti od ozljeda. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koja nastanu zbog korištenja koje nije u skladu s 
namjenom. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
Sigurnost
Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne napomene. Za sigurnu 
upotrebu slijedite sve sljedeće sigurnosne napomene.
Opće sigurnosne napomene

UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene, naputke, slikovne prikaze i tehničke 
podatke koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Propusti prilikom uvažavanja sljedećih 
naputaka mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i naputke za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate na 
struju (s mrežnim kabelom) i na električne alate na baterije (bez mrežnog kabela).
1. Sigurnost na radnom mjestu
a) Svoj radni prostor držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna 

područja mogu dovesti do ozljeda.
b) Električnim alatom nemojte raditi u potencijalno eksplozivnom okruženju u kojem se 

nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskrice koje mogu 
zapaliti prašinu ili isparenja.

c) Tijekom korištenja električnog alata djeca i ostale osobe ne smiju biti u vašoj blizini. U 
slučaju gubljenja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

2. Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora se umetati u odgovarajuću utičnicu. Utikač se 

ni na koji način ne smije mijenjati. Nemojte koristiti utikač-prilagodnik zajedno s 
električnim alatima koji su zaštitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće 
utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, sustavi grijanja, 
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava 
rizik od električnog udara.

d) Nemojte neispravno koristiti kabel kako biste nosili ili objesili električni alat ili da 
izvučete utikač iz utičnice. Kabel držite dalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih 
dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Ako s električnim alatom radite vani, koristiti samo produžne kabel koji su pogodni za 
korištenje vani. Primjena produžnog kabela pogodnog za rad vani smanjuje rizik od 
električnog udara.

f) Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite FI-zaštitni prekidač. 
Korištenje FI-zaštitnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Sigurnost osoba
a) Budite pažljivi, pazite na to što radite i idite bistre glave na rad s električnim alatom. 

Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili 
lijekova. Jedan trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može dovesti do 
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne 
opreme, kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita 
za sluh ovisno o vrsti i upotrebi električnog alata smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeran rad alata. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego 
ga uključite u struju i/ili prije nego uključite bateriju, prije nego ga podignete ili nosite. 
Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili već uključen uređaj 
priključite na struju, može doći do nesreća.

d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve prije nego uključite električni alat. Alat ili ključ 
koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće može dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Osigurajte stabilan položaj i uvijek održavajte 
ravnotežu. Tako možete električni uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću ili 
rukavice držite dalje od pokretnih dijelova alata. Odjeću koja nije pripijena uz tijelo, nakit 
ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi alata. 

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje prašine ili prihvat ostalih čestica, uvjerite 
se da su priključene i da se mogu ispravno koristiti. Korištenje naprave za usisavanje može 
smanjiti opasnosti od prašine.

h) Ne opuštajte se i ne ignorirajte sigurnosna pravila za rad s električnim uređajima, čak ni 
onda ako već dugo rukujete električnim uređajima. Nepažljivo rukovanje može u djeliću 
sekunde dovesti do teških ozljeda.

4. Korištenje i čuvanje električnog alata 
a) Ne preopterećujte uređaj. Za svoj rad koristite odgovarajući električni alat. 

Odgovarajućim električnim uređajem bolje i sigurnije radite u navedenom području.
b) Nemojte koristiti električni alat čije je prekidač neispravan. Električni alat koji se na da 

uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite bateriju prije nego počnete s podešavanjem 

uređaja, zamjenom pribora ili pospremanjem uređaja. Ova mjera opreza smanjuje 
nenamjerno uključivanje i rad električnog alata.

d) Električne alate koje ne koristite držite dalje od dohvata djece. Ne dozvolite osobama 
koristiti uređaj koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove naputke. 
Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Brižljivo njegujte električne alate. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretni dijelovi 
besprijekorno i jesu li zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da je 
ograničeno funkcioniranje električnog alata. Prije korištenje alata dajte popraviti 
oštećene dijelove. Uzrok mnogih nezgoda su loše održavani električni alati.

f) Neka vaši rezni alati budu oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati oštrih raznih rubova 
manje se zaglavljuju i lakše je s njima raditi.

g) Koristite električni alat, pribor, pomoćni alat itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome 
uzmite u obzir radne uvjete i posao koji obavljate. Upotreba električnih alata u svrhe 
drukčije od navedenih može dovesti do opasnih situacija.

h) Drške i površine drški moraju biti suhe i čiste te na njima ne smije biti ulja i masti. Klizave 
drške i površine drški ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim uređajem u 
nepredviđenim situacijama.

5. Servis
a) Neka vaš električni uređaj popravlja kvalificirano stručno osoblje uz upotrebu samo 

originalnih rezervnih dijelova. Time se osigurava do se zadrži sigurnost električnog alata.
Sigurnosne napomene za tračne brusilice
• Držite električni uređaj za izolirane drške jer brusna površina može pogoditi vlastiti 

priključni kabel. Oštećenje voda pod naponom može metalne dijelove uređaja izložiti 
naponu te dovesti od električnog udara.

UPOZORENJE!
• Prašine od materijala, kao od boja koje sadržavaju olovo, nekih vrsta drva i metala mogu biti 

štetne za zdravlje.
• Dodirivanje ili udisanje takvih prašina može predstavljati opasnost za rukovatelja uređaja ili za 

osobe koje se nalaze u njegovoj blizini.
• Nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine!

VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulacija)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulat)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulacija)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulacija)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulat)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulacija)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulacija)
Odabir broja okretaja:
Radno područje
grubo brušenje (granulacija)
fino brušenje (granulacija)
Odabir broja okretaja:

Vrsta drva: meko drvo
60
240
visok (5-6)
Vrsta drva: tvrdo drvo
60
180
visok (5-6)
Vrsta drva: iverica
60
150
visok (5-6)
Odstraniti lakove, farbe
60
-
visok (5-6)
Izbrusiti lakove, farbe
150
320
visok (1-2)
Ukloniti hrđu sa čelika
40
120
srednji - visok (3-4)
Plastika
120
240
nizak - srednji (2-3)
Neželjezni metali (npr. aluminij)
80
150
srednji - visok (3-4)

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.



35

VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

Technické údaje
Model:
Ulazni napon:
Priključna snaga:
Broj okretaja u praznom hodu 
Brzina trake u praznom hodu:
Brusna površina:
Veličina brusne trake
Tip zaštite:
Klasa zaštite:
Vrijednost emisije buke i vibracija
Razina zvučnog tlaka (LpA):
Nesigurnost (KpA):
Razina zvučne snage (LWA):
Nesigurnost (KpA):
Vrijednost emisije vibracija (ah):
Nesigurnost (K):

1260048
230-240 V~ (naizmjenična struja) / 50Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /       (dvostruka izolacija)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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VAŽNO: Smjerovi strelica na unutarnjoj strani brusne trake (13) i kućištu uređaja moraju se poklapati.
•  Pogurajte zateznu polugu (4) ponovo u početni položaj.

Ručno reguliranje brusne trake (13)
Ako se okretanje trake ne centrira nakon uključivanja, po potrebi morate ručno prilagoditi okretanje trake.
•  U tu svrhu okrećite vijak za reguliranje (12) s prednje strane valjka sve dok brusna traka (13) ne počne raditi 

centrirano.
VAŽNO: Obvezno obratite pažnju na to da se brusna traka (13) ne zaglavi za kućište. Redovito provjeravajte 
okretanje trake i ispravljajte ga vijkom za reguliranje (12) ako to bude potrebno.

Podešavanje dodatne ručke
Dodatnu ručku (2) možete podesiti u više pozicija.
•  Otpustite vijak za pomicanje položaja ruke (7) kako biste podesili dodatnu ručku.
•  Namjestite dodatnu ručku (2) u željeni položaj.
•  Ponovno zavrnite vijak (7).

Podizanje prednjeg poklopca (vidi sl. B)
Za brušenje na teško dostupnim mjestima možete podići prednji poklopac (3)

UPOZORENJE! Prednji poklopac (3) može se samo podići ako je i dodatna ručka (2) 
također podignuta prema gore (vidi poglavlje „Podešavanje dodatne ručke“).

•  Podignite prednji poklopac (3) prema gore.
Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine

UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije!
• Za eksplozivnu prašinu/smjesu zraka morate koristiti usisavač posebno namijenjen za to. 

OPASNOST OD POŽARA ZBOG ISKRENJA! Ne koristite dio za usisavanje prašine prilikom
brušenja metala (vreću za prašinu (11) ili usisavač).
• Ne smije se obrađivati materijal koji sadrži azbest. Azbest izaziva rak.

UPOZORENJE! Opasnost od požara!
• Postoji opasnost od požara tijekom rada s električnim uređajima koji imaju vreću za prašinu ili 

koji se napravom za isisavanje mogu spojiti s usisavačem! Drvena prašina može se sama 
zapaliti u vreći za prašinu (ili u vreći za prašinu usisivača) u nepovoljnim uvjetima, kao što je 
npr. iskričenje - kod brušenja metala ili ostataka od metala u drvetu. To se može desiti poseb-
no onda kad je drvena prašina pomiješana s ostacima od laka ili drugim kemijskim tvarima i 
kad je predmet obrade brušenjem vruć nakon dugog obrađivanja. Zbog toga obvezno izbjeg-
avajte pregrijavanje predmeta obrade i uređaja i prije stanki na poslu uvijek ispraznite vreću 
za prašinu odn. vreću za prašinu usisavača.

• Pobrinite se da radno mjesto bude dobro prozračeno.
• Poštujte propise za materijale koji se obrađuju koji su na snazi u vašoj zemlji. 

Nosite masku protiv prašine.

Pričvršćivanje vreće za prašinu:
•  Gurnite reducirajući komad (14) vreće za prašinu (11) prema dolje na priključak vreće za prašinu (9).

Čišćenje i njega
UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDE!
Uvijek izvucite mrežni utikač iz 
utičnice prije radova na uređaju.

•  Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, 
četke s metalnim ili najlonskim čekinjama niti 
oštre ili metalne predmete za čišćenje, kao što su 
noževi, tvrde špatule i slično. Time se mogu 
oštetiti površine.

•  Kućište čistite samo suhom i mekanom krpom.
•  Uklonite jaka zaprljanja blago vlažnom krpom i 

blagim sredstvom za pranje posuđa.
•  Električni alat nikad ne držite pod tekućom 

vodom i nikad ga ne stavljajte u umivaonik ili 
zdjelu s vodom ili u sredstvo za čišćenje.

•  Osušite električni alat prije skladištenja.

Održavanje i skladištenje
Održavanje
•  Proizvod ne zahtijeva održavanje.

Zamjena strujnog kabla
•  Ako se ošteti strujni kabel ovog uređaja, mora ga 

zamijeniti proizvođač, profesionalna radionica ili 
osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se 
izbjegle opasnosti.

Popravci
U unutrašnjosti ovog proizvoda ne nalaze se dijelovi 
koje korisnik može popraviti.
Obratite se kvalificiranom stručnjaku kako biste 
provjerili proizvod i stavili ga u pogon.

Skladištenje
1.  Isključite proizvod i odvojite ga od mreže.
2.  Očistite proizvod na gore opisani način.
3.  Čuvajte proizvod i njegov pribor na mračnom, 

suhom i dobro provjetrenom mjestu bez mraza.
4.  Čuvajte proizvod na mjestu nedostupnom djeci. 

Optimalna temperatura skladištenja iznosi 
između 10 °C i 40 °C.

5.  Preporučujemo da proizvod skladištite u 
njegovoj originalnoj ambalaži.

Informacije o buci i vibracijama
• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 

vrijednosti emisije buke mjereni su prema 
normiranom postupku mjerenja te se mogu za 
usporedbu električnog alata upotrijebiti s 
drugim.

• Navedene vrijednosti vibracija i navedene 
vrijednosti buke također se mogu upotrijebiti za 
privremenu procjenu opterećenja.

Opasnost od ozljeda zbog vibracija!

UPOZORENJE!
• Emisije vibracija i buke tijekom stvarnog 

korištenja električnog uređaja mogu odstupati 
od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti i načinu 
kako se koristi električni alat, naročito od vrste 
obratka koji se obrađuje.

• Pokušajte da opterećenje od vibracija održavate 
što je moguće nižim. Dobri primjeri mjera za 
smanjenje opterećenja zbog vibracija su nošenje 
rukavica tijekom upotrebe alata i ograničavanje 
vremena rada. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
svi dijelovi radnog ciklusa (npr. vremena u kojima 
je električni alat isključen te ona u kojima je 
doduše uključen, ali radi bez opterećenja).

UPOZORENJE! Oštećenje sluha! 
Utjecaj buke može dovesti do 
oštećenje sluha.

• Radite samo uz upotrebu odgovarajuće zaštite 
za sluh.

• Osobe koje se nalaze u blizini također moraju 
nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

UPOZORENJE! Opterećenje bukom! 
Ne može se izbjeći određeno 
opterećenje bukom tijekom rada s 
električnim alatom.

• Radove koji iziskuju intenzivnu buku obavljajte u 
dozvoljenim i za to predviđenim vremenima za 
rad tijekom dana.

• Po potrebi se pridržavajte vremena za propisani 
odmor i ograničite trajanje rada na 
najneophodnije aktivnosti.

EU Izjava o sukladnosti
Informacije i norme naći ćete u 
priloženoj EU Izjavi o sukladnosti 

Jamstvo
Kaufland vam daje jamstvo u trajanju od 3 godine 
od datuma kupnje. Jamstvom nisu obuhvaćeni 
ignoriranje uputa za rukovanje, upotreba koja nije u 
skladu s namjenom, nestručno rukovanje, 
svojevoljne popravke ili nedovoljno održavanje i 
nedovoljna njega.

Rasklapanje/skidanje vreće za prašinu:
•  Izvucite vreću za prašinu (11) prema gore.

Priključivanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Gurnite prilagodnik za isisavanje (16) na priključak (9).
•  Gurnite crijevo odgovarajuće naprave za usisavanje (npr. usisavača za radionicu) na prilagodnik za 

isisavanje (16).

Skidanje prilagodnika za isisavanje na vanjsko isisavanje:
•  Skinite crijevo naprave za usisavanje.
•  Izvucite prilagodnik za isisavanje (16) iz priključka (9).

Napomene za rad
Dostatan je slabiji pritisak pri brušenju:
• radite sa slabim pritiskom pri brušenju. Težina same tračne brusilice dovoljna je za postizanje dobrih 

učinaka pri brušenju. Tim načinom rada pored toga izbjegavate trošenje brusne trake, a površina obratka 
postaje glađa.

Dubina brušenja i površina:
• Učinak dubine brušenje i kakvoća površine određeni su brzinom trake i veličinom granulacije brusne trake 

(vidi i odjeljak „Odabir broja okretaja i brusne trake“). Postupak brušenja:
• Stavite uključen uređaj na obradak i radite s umjerenim pomakom.
 Izvodite proces brušenja paralelno i uz preklapanje s brusnim površinama. Brusite samo u smjeru sržnih 

traka kako biste izbjegli nastanak neugodnih, poprečnih tragova od brušenja. Nakon obrade podignite 
uređaj s obratka i tek onda ga isključite.

NAPOMENA: Tijekom rada uvijek objema rukama čvrsto držite uređaj.

Rukovanje
Uključivanje i isključivanje
Kod rada tračne brusilice možete odabrati kratkotrajni ili dugotrajni način rada.

Uključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Isključivanje kratkotrajnog načina rada:
• Pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Uključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1), držite ga pritisnutim i pritisnite gumb za učvršćivanje 

pozicije (10).

Isključivanje dugotrajnog načina rada:
• Pritisnite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1) i pustite ga.

Pražnjenje vreće za prašinu
Vreća za prašinu (11) bi se tijekom rada trebala prazniti svakih 5-10 minuta.
• Izvucite vreću za prašinu (11) (vidi poglavlje „Pričvršćivanje/uklanjanje dijela za isisavanje prašine“)
• Ispraznite vreću za prašinu (11) tako što ćete je istresti iznad kante za otpad.
• Ponovno montirajte vreću za prašinu (11) na uređaj.

LED osvjetljenje
• Tračna brusilica ima LED osvjetljenje (17).
• LED osvjetljenje se pali čim pritisnete prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).
• LED osvjetljenje se gasi čim pustite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (1).

Odabir broja okretaja i brusne trake 
Kolom za podešavanje brzine trake (5) možete izabrati broj okretaja čak i dok uređaj radi. Optimalna brzina 
trake ovisi o obratku ond. materijalu koji se obrađuje. Uvijek sami pojedinačno praktičnom probom utvrdite 
najbolji broj okretaja. U sljedećoj tabeli naći ćete neobvezujuće vrijednosti koje ce vam olakšati utvrđivanje 
broja okretaja.

Rad na radnoj površini
•  Dovedite dodatnu ručku (2) u vodoravan položaj.
•  Okrenite električni alat kao što je prikazano na slici A i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
•  Stavite dvije bravarske stege (15) u za to predviđene otvore (8) i pričvrstite električni alat.

NAPOMENE:
•  Nikad ne obrađujte drvo i metal istom brusnom trakom (13).
•  Istrošene ili poderane brusne trake mogu oštetiti obradak. Zbog toga pravovremeno mijenjajte brusne 

trake.
•  Čuvajte brusne trake tako što ćete ih objesiti jer zbog presavijanja i sličnog mogu postati beskorisne.

Upute za rukovanje
Opis dijelova
1. prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. dodatna drška
3. prednji poklopac
4. zatezna poluga za brusnu traku
5. kolo za podešavanje brzine trake
6. drška
7. vijak za pomicanje položaja ruke
8. otvori za bravarsku stegu
9. priključak za vreću s prašinom
Stavljanje u pogon
Natezanje/mijenjanje brusne trake

UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Isključite uređaj prije bilo kakvih radova i izvucite 
mrežni utikač.

•  Otpustite steznu napravu za brusnu traku (13) tako što ćete sasvim odvrnuti zateznu polugu (4). Brusna se 
traka (13) može izvaditi.

•  Sada stavite novu brusnu traku odn. zamijenite je kako biste obradili novi materijal ili kako biste zamijenili 
veličinu granulacije.

Odlaganje
Odlaganje pakiranja
Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala 
koji se mogu reciklirati. Odložite materijale 
pakiranja na javna mjesta za skupljanje 
otpada u skladu s njihovim oznakama odn. 
prema odredbama specifičnim za pojedinu 
zemlju.

Napomene za odlaganje električnih 
proizvoda

Nikad ne odlažite električne uređaje u kućni otpad. 
Korišteni električni uređaji se prema Europskoj 
direktivi 2012/19/EU o električnim i elektronskim 
starim uređajima moraju odvojeno prikupljati i 
reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Alternativa za recikliranje za zahtjev za povrat 
uređaja:
Vlasnik električnog uređaja je alternativno dužan 
da umjesto slanja uređaja natrag sudjeluje u 
pravilnom ponovnom korištenju u slučaju 
prepuštanja vlasništva nad uređajem. Stari uređaj u 
tu se svrhu također može prepustiti mjestu za 
preuzimanje koje će obaviti uklanjanje prema 
nacionalnom održivom gospodarstvu i zakonu o 
otpadu. Ovo se ne odnosi na dijelove opreme i 
pomoćna sredstva bez sastavnih električnih dijelova 
koji su isporučeni uz stare uređaje.

Ostale napomene o odlaganju
Vratite stari električni uređaj u stanju koje neće 
utjecati na kasnije recikliranje ili ponovno korištenje. 
Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. 
Pri pogrešnom rukovanju ili oštećenju uređaja oni 
mogu prilikom kasnijeg ponovnog korištenja uređaja 
dovesti do zdravstvenih tegoba ili onečišćenja voda 
i tla.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Objaśnienie symboli
W instrukcji obsługi, na produkcie lub na opakowaniu użyto następujących słów-sygnałów i 
symboli.

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!

Ostrzeżenie! 
Słowo-sygnał oznaczające niebezpieczeństwo o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli 
się go nie uniknie, może skutkować ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.
Uwaga! 
To słowo-sygnał ostrzega przed ewentualnymi szkodami materialnymi.

Załóż ochronę oczu.

Załóż ochronniki słuchu.

Załóż rękawice ochronne.

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie wspólnotowe przepisy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dot. montażu lub obsługi.
Natychmiast wyjmij wtyk z gniazda sieciowego, jeśli przewód zasilający zostanie 
uszkodzony lub przecięty.
Tym symbolem oznacza się urządzenia elektryczne, odpowiadające klasie 
ochronności II (podwójna izolacja).
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z innymi odpadami 
domowymi!

Spis treści
Przed pierwszym użyciem
Zakres dostawy
Objaśnienie symboli
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezpieczeństwo
Instrukcja obsługi
Czyszczenie i pielęgnacja
Konserwacja i przechowywanie
Utylizacja
Dane techniczne
Deklaracja zgodności WE
Gwarancja
Przed pierwszym użyciem
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy 
zapoznać się ze wszystkimi informacjami 
dotyczącymi jego obsługi oraz zasadami 
bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować tylko 
zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w 
niniejszej instrukcji. Instrukcję obsługi należy 
zachować w celu ewentualnego, późniejszego 
użycia.
Przekazując produkt osobom trzecim, należy 
dołączyć do niego wszystkie niezbędne dokumenty.
WAŻNE, ZACHOWAĆ W CELU PÓŹNIEJSZEGO 
UŻYCIA: DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ!

Zakres dostawy
• 1x szlifierka taśmowa
• 1x taśma szlifierska (K80)
• 1x worek na pył
• 1x redukcja umożliwiająca podłączenie 

zewnętrznego urządzenia odpylającego
• 2x ściski śrubowe
• 1x instrukcja obsługi
Sprawdź, czy niczego nie brakuje i czy produkt nie 
wykazuje żadnych uszkodzeń. Uszkodzonego 
produktu nie wolno stosować! W razie stwierdzenia 
uszkodzenia, proszę zwrócić się do oddziału firmy 
Kaufland.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Objaśnienie symboli
W instrukcji obsługi, na produkcie lub na opakowaniu użyto następujących słów-sygnałów i 
symboli.

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!

Ostrzeżenie! 
Słowo-sygnał oznaczające niebezpieczeństwo o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli 
się go nie uniknie, może skutkować ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.
Uwaga! 
To słowo-sygnał ostrzega przed ewentualnymi szkodami materialnymi.

Załóż ochronę oczu.

Załóż ochronniki słuchu.

Załóż rękawice ochronne.

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie wspólnotowe przepisy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dot. montażu lub obsługi.
Natychmiast wyjmij wtyk z gniazda sieciowego, jeśli przewód zasilający zostanie 
uszkodzony lub przecięty.
Tym symbolem oznacza się urządzenia elektryczne, odpowiadające klasie 
ochronności II (podwójna izolacja).
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z innymi odpadami 
domowymi!

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka taśmowa służy - w zależności od zastosowanego papieru ściernego - do szlifowania na 
sucho powierzchni drewnianych, plastikowych, metalowych oraz szpachlowanych i 
lakierowanych. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho. Należy pamiętać, że do 
obróbki różnych materiałów stosuje się papiery ścierne o różnej ziarnistości oraz że szlifuje się je 
na odpowiednio dobranych obrotach. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego. Każde inne zastosowanie produktu, w tym jego modyfikacje są niezgodne z 
przeznaczeniem i stwarzają poważne ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Producent nie 
odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Bezpieczeństwo
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych 
zasad bezpieczeństwa.
Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego 
elektronarzędzia. Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia“ odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do 
sieci (tj. wyposażone w kabel sieciowy), jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (tj. bez 
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek i nieoświetlone 

obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

b) Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w 
miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia mogą 
generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.

c) Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani 
inne osoby. W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego. Wtyku 

pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi 
wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i 
pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i 
lodówki. Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało 
jest uziemione.

c) Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
podnosi ryzyko porażenia prądem.

d) Kabel nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i 
ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane kable podnoszą ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

e) Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłącznie przedłużacz 
przeznaczone do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy 
na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, stosuj wyłącznik 
różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego minimalizuje 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Bądź skoncentrowany, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, 

zawsze kieruj się rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli czujesz się zmęczony lub 
jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas 
stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

b) Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, 
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego 
elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.

c) Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie 
jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je 
podniesiesz lub przeniesiesz. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia 
elektronarzędzia lub podłączanie już włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować 
nieszczęśliwym wypadkiem.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze. 
Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może być przyczyną 
obrażeń.

e) Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać 
równowagi. Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem.

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii). 
Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) 
lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części urządzenia.

g) W przypadku stosowania urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, upewnij się, 
czy są one podłączone i prawidłowo działają. Stosowanie urządzeń odpylających 
zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.

h) Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze 
je znasz. Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia
a) Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju 

pracy. Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpiecznej w danym 
zakresie wydajności.

b) Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie 
można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia wyjmij wtyk z 
gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi 
przypadkowe włączenie elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Nie pozwól, aby urządzenie było używane przez osoby, które go nie znają lub 
które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w 
rękach osób niedoświadczonych.

e) Dbaj o stan elektronarzędzi. Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się 
nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu 
ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części urządzenia 
należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle 
konserwowane elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, 
których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i lżej się je prowadzi.

g) Elektronarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Dodatkowo należy 
uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie 
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do 
nieprzewidzianych sytuacji.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Objaśnienie symboli
W instrukcji obsługi, na produkcie lub na opakowaniu użyto następujących słów-sygnałów i 
symboli.

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!

Ostrzeżenie! 
Słowo-sygnał oznaczające niebezpieczeństwo o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli 
się go nie uniknie, może skutkować ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.
Uwaga! 
To słowo-sygnał ostrzega przed ewentualnymi szkodami materialnymi.

Załóż ochronę oczu.

Załóż ochronniki słuchu.

Załóż rękawice ochronne.

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie wspólnotowe przepisy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dot. montażu lub obsługi.
Natychmiast wyjmij wtyk z gniazda sieciowego, jeśli przewód zasilający zostanie 
uszkodzony lub przecięty.
Tym symbolem oznacza się urządzenia elektryczne, odpowiadające klasie 
ochronności II (podwójna izolacja).
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z innymi odpadami 
domowymi!

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka taśmowa służy - w zależności od zastosowanego papieru ściernego - do szlifowania na 
sucho powierzchni drewnianych, plastikowych, metalowych oraz szpachlowanych i 
lakierowanych. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho. Należy pamiętać, że do 
obróbki różnych materiałów stosuje się papiery ścierne o różnej ziarnistości oraz że szlifuje się je 
na odpowiednio dobranych obrotach. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego. Każde inne zastosowanie produktu, w tym jego modyfikacje są niezgodne z 
przeznaczeniem i stwarzają poważne ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Producent nie 
odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Bezpieczeństwo
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych 
zasad bezpieczeństwa.
Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego 
elektronarzędzia. Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia“ odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do 
sieci (tj. wyposażone w kabel sieciowy), jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (tj. bez 
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek i nieoświetlone 

obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

b) Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w 
miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia mogą 
generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.

c) Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani 
inne osoby. W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego. Wtyku 

pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi 
wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i 
pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i 
lodówki. Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało 
jest uziemione.

c) Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
podnosi ryzyko porażenia prądem.

d) Kabel nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i 
ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane kable podnoszą ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

e) Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłącznie przedłużacz 
przeznaczone do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy 
na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, stosuj wyłącznik 
różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego minimalizuje 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Bądź skoncentrowany, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, 

zawsze kieruj się rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli czujesz się zmęczony lub 
jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas 
stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

b) Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, 
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego 
elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.

c) Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie 
jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je 
podniesiesz lub przeniesiesz. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia 
elektronarzędzia lub podłączanie już włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować 
nieszczęśliwym wypadkiem.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze. 
Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może być przyczyną 
obrażeń.

e) Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać 
równowagi. Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem.

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii). 
Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) 
lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części urządzenia.

g) W przypadku stosowania urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, upewnij się, 
czy są one podłączone i prawidłowo działają. Stosowanie urządzeń odpylających 
zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.

h) Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze 
je znasz. Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia
a) Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju 

pracy. Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpiecznej w danym 
zakresie wydajności.

b) Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie 
można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia wyjmij wtyk z 
gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi 
przypadkowe włączenie elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Nie pozwól, aby urządzenie było używane przez osoby, które go nie znają lub 
które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w 
rękach osób niedoświadczonych.

e) Dbaj o stan elektronarzędzi. Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się 
nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu 
ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części urządzenia 
należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle 
konserwowane elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, 
których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i lżej się je prowadzi.

g) Elektronarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Dodatkowo należy 
uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie 
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do 
nieprzewidzianych sytuacji.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka taśmowa służy - w zależności od zastosowanego papieru ściernego - do szlifowania na 
sucho powierzchni drewnianych, plastikowych, metalowych oraz szpachlowanych i 
lakierowanych. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho. Należy pamiętać, że do 
obróbki różnych materiałów stosuje się papiery ścierne o różnej ziarnistości oraz że szlifuje się je 
na odpowiednio dobranych obrotach. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego. Każde inne zastosowanie produktu, w tym jego modyfikacje są niezgodne z 
przeznaczeniem i stwarzają poważne ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Producent nie 
odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Bezpieczeństwo
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych 
zasad bezpieczeństwa.
Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego 
elektronarzędzia. Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia“ odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do 
sieci (tj. wyposażone w kabel sieciowy), jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (tj. bez 
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek i nieoświetlone 

obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

b) Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w 
miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia mogą 
generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.

c) Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani 
inne osoby. W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego. Wtyku 

pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi 
wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i 
pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i 
lodówki. Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało 
jest uziemione.

c) Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
podnosi ryzyko porażenia prądem.

d) Kabel nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i 
ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane kable podnoszą ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

e) Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłącznie przedłużacz 
przeznaczone do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy 
na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, stosuj wyłącznik 
różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego minimalizuje 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Bądź skoncentrowany, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, 

zawsze kieruj się rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli czujesz się zmęczony lub 
jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas 
stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

b) Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, 
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego 
elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.

c) Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie 
jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je 
podniesiesz lub przeniesiesz. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia 
elektronarzędzia lub podłączanie już włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować 
nieszczęśliwym wypadkiem.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze. 
Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może być przyczyną 
obrażeń.

e) Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać 
równowagi. Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem.

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii). 
Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) 
lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części urządzenia.

g) W przypadku stosowania urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, upewnij się, 
czy są one podłączone i prawidłowo działają. Stosowanie urządzeń odpylających 
zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.

h) Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze 
je znasz. Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia
a) Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju 

pracy. Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpiecznej w danym 
zakresie wydajności.

b) Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie 
można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia wyjmij wtyk z 
gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi 
przypadkowe włączenie elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Nie pozwól, aby urządzenie było używane przez osoby, które go nie znają lub 
które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w 
rękach osób niedoświadczonych.

e) Dbaj o stan elektronarzędzi. Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się 
nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu 
ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części urządzenia 
należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle 
konserwowane elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, 
których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i lżej się je prowadzi.

g) Elektronarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Dodatkowo należy 
uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie 
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do 
nieprzewidzianych sytuacji.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka taśmowa służy - w zależności od zastosowanego papieru ściernego - do szlifowania na 
sucho powierzchni drewnianych, plastikowych, metalowych oraz szpachlowanych i 
lakierowanych. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho. Należy pamiętać, że do 
obróbki różnych materiałów stosuje się papiery ścierne o różnej ziarnistości oraz że szlifuje się je 
na odpowiednio dobranych obrotach. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego. Każde inne zastosowanie produktu, w tym jego modyfikacje są niezgodne z 
przeznaczeniem i stwarzają poważne ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Producent nie 
odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Bezpieczeństwo
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych 
zasad bezpieczeństwa.
Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego 
elektronarzędzia. Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia“ odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do 
sieci (tj. wyposażone w kabel sieciowy), jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (tj. bez 
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek i nieoświetlone 

obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

b) Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w 
miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia mogą 
generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.

c) Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani 
inne osoby. W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego. Wtyku 

pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi 
wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i 
pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i 
lodówki. Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało 
jest uziemione.

c) Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
podnosi ryzyko porażenia prądem.

d) Kabel nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i 
ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane kable podnoszą ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

e) Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłącznie przedłużacz 
przeznaczone do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy 
na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, stosuj wyłącznik 
różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego minimalizuje 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Bądź skoncentrowany, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, 

zawsze kieruj się rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli czujesz się zmęczony lub 
jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas 
stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

b) Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, 
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego 
elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.

c) Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie 
jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je 
podniesiesz lub przeniesiesz. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia 
elektronarzędzia lub podłączanie już włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować 
nieszczęśliwym wypadkiem.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze. 
Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może być przyczyną 
obrażeń.

e) Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać 
równowagi. Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem.

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii). 
Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) 
lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części urządzenia.

g) W przypadku stosowania urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, upewnij się, 
czy są one podłączone i prawidłowo działają. Stosowanie urządzeń odpylających 
zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.

h) Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze 
je znasz. Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia
a) Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju 

pracy. Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpiecznej w danym 
zakresie wydajności.

b) Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie 
można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia wyjmij wtyk z 
gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi 
przypadkowe włączenie elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Nie pozwól, aby urządzenie było używane przez osoby, które go nie znają lub 
które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w 
rękach osób niedoświadczonych.

e) Dbaj o stan elektronarzędzi. Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się 
nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu 
ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części urządzenia 
należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle 
konserwowane elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, 
których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i lżej się je prowadzi.

g) Elektronarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Dodatkowo należy 
uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie 
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do 
nieprzewidzianych sytuacji.

h) Dbaj o należyty stan uchwytów i rękojeści, które muszą być suche, czyste i wolne od 
olejów i smarów. Śliskie uchwyty i rękojeści nie umożliwiają bezpiecznej obsługi ani kontroli 
nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

5. Serwis
a) Naprawę elektronarzędzia zawsze należy powierzać odpowiednio wykwalifikowanym 

specjalistom i przeprowadzać tylko w oparciu o oryginalne części zamienne. Dzięki 
temu elektronarzędzie pozostanie bezpieczne.

Zasady bezpieczeństwa dot. szlifierek taśmowych
• Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ taśma 

szlifierska może trafić i uszkodzić jego przewód zasilający. Uszkodzenie przewodu 
znajdującego się pod napięciem może przenieść napięcie także na metalowe elementy 
urządzenia i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE!
• Pyły z materiałów pokrytych farbami zawierającymi ołów, niektórych gatunków drewna i 

metali mogą być szkodliwe dla zdrowia.
• Kontakt z nimi lub ich wdychanie może zagrażać użytkownikowi urządzenia oraz osobom 

przebywającym w jego pobliżu.
• Załóż okulary ochronne i maskę przeciwpyłową!
Instrukcje uzupełniające 

OSTRZEŻENIE! RYZYKO OBRAŻEŃ!
• Nigdy nie kieruj urządzenia na siebie ani inne osoby lub zwierzęta. Uważaj, aby po drugiej 

stronie obrabianego przedmiotu lub w pobliżu nie było żadnych osób lub zwierząt.
• CHROŃ OCZY! Załóż okulary ochronne. Dotyczy to również osób, które pomagają Ci w 

pracy, np. przytrzymując obrabiany przedmiot.
• Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Odpowiednie przyrządy mocujące lub imadło 

przytrzymają obrabiany przedmiot lepiej niż ręka.
• Kabel zasilający prowadź zawsze za urządzeniem.
Naprawa
a) Ewentualne naprawy elektronarzędzia zawsze powierzaj odpowiednio 

wykwalifikowanym specjalistom, stosującym oryginalne części zamienne. Pozwoli to 
zapewnić należyty stopień ochrony narzędzia i bezpieczeństwo użytkowania.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej
Zapoznaj się ze sposobem użytkowania tego produktu, czytając niniejszą instrukcję obsługi. 
Zapamiętaj sobie zasady bezpieczeństwa i koniecznie ich przestrzegaj. Pomoże Ci to uniknąć 
ryzyk i niebezpieczeństw.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

10. Blokada w(y)łącznika WŁ./WYŁ.
11. Worek na pył
12. Śruba do centrowania taśmy szlifierskiej
13. Taśma szlifierska
14. Redukcja
15. Ścisk śrubowy
16. Adapter odciągowy
17. Oświetlenie LED

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka taśmowa służy - w zależności od zastosowanego papieru ściernego - do szlifowania na 
sucho powierzchni drewnianych, plastikowych, metalowych oraz szpachlowanych i 
lakierowanych. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho. Należy pamiętać, że do 
obróbki różnych materiałów stosuje się papiery ścierne o różnej ziarnistości oraz że szlifuje się je 
na odpowiednio dobranych obrotach. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego. Każde inne zastosowanie produktu, w tym jego modyfikacje są niezgodne z 
przeznaczeniem i stwarzają poważne ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Producent nie 
odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Bezpieczeństwo
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych 
zasad bezpieczeństwa.
Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego 
elektronarzędzia. Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia“ odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do 
sieci (tj. wyposażone w kabel sieciowy), jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (tj. bez 
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek i nieoświetlone 

obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

b) Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w 
miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia mogą 
generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.

c) Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani 
inne osoby. W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego. Wtyku 

pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi 
wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i 
pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i 
lodówki. Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało 
jest uziemione.

c) Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
podnosi ryzyko porażenia prądem.

d) Kabel nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i 
ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane kable podnoszą ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

e) Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłącznie przedłużacz 
przeznaczone do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy 
na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, stosuj wyłącznik 
różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego minimalizuje 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Bądź skoncentrowany, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, 

zawsze kieruj się rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli czujesz się zmęczony lub 
jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas 
stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

b) Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, 
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego 
elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.

c) Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie 
jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je 
podniesiesz lub przeniesiesz. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia 
elektronarzędzia lub podłączanie już włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować 
nieszczęśliwym wypadkiem.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze. 
Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może być przyczyną 
obrażeń.

e) Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać 
równowagi. Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem.

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii). 
Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) 
lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części urządzenia.

g) W przypadku stosowania urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, upewnij się, 
czy są one podłączone i prawidłowo działają. Stosowanie urządzeń odpylających 
zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.

h) Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze 
je znasz. Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia
a) Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju 

pracy. Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpiecznej w danym 
zakresie wydajności.

b) Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie 
można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia wyjmij wtyk z 
gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi 
przypadkowe włączenie elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Nie pozwól, aby urządzenie było używane przez osoby, które go nie znają lub 
które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w 
rękach osób niedoświadczonych.

e) Dbaj o stan elektronarzędzi. Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się 
nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu 
ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części urządzenia 
należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle 
konserwowane elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, 
których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i lżej się je prowadzi.

g) Elektronarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Dodatkowo należy 
uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie 
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do 
nieprzewidzianych sytuacji.

a) Podczas stosowania tego produktu nigdy nie trać koncentracji; dzięki temu zawczasu 
zauważysz niebezpieczeństwo i odpowiednio na nie zareagujesz. Szybka reakcja 
pozwala uniknąć poważnych obrażeń i szkód materialnych.

b) W razie nieprawidłowego działania, niezwłocznie wyłącz produkt i odłącz go od źródła 
zasilania. Oddaj go do kontroli i ew. naprawy przez wykwalifikowanego specjalistę, zanim 
ponownie go uruchomisz.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka taśmowa służy - w zależności od zastosowanego papieru ściernego - do szlifowania na 
sucho powierzchni drewnianych, plastikowych, metalowych oraz szpachlowanych i 
lakierowanych. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho. Należy pamiętać, że do 
obróbki różnych materiałów stosuje się papiery ścierne o różnej ziarnistości oraz że szlifuje się je 
na odpowiednio dobranych obrotach. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego. Każde inne zastosowanie produktu, w tym jego modyfikacje są niezgodne z 
przeznaczeniem i stwarzają poważne ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Producent nie 
odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Bezpieczeństwo
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady 
bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych 
zasad bezpieczeństwa.
Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego 
elektronarzędzia. Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia“ odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do 
sieci (tj. wyposażone w kabel sieciowy), jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (tj. bez 
kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek i nieoświetlone 

obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.

b) Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w 
miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia mogą 
generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.

c) Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani 
inne osoby. W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego. Wtyku 

pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi 
wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i 
pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i 
lodówki. Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało 
jest uziemione.

c) Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
podnosi ryzyko porażenia prądem.

d) Kabel nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i 
ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane kable podnoszą ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

e) Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłącznie przedłużacz 
przeznaczone do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy 
na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, stosuj wyłącznik 
różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego minimalizuje 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Bądź skoncentrowany, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, 

zawsze kieruj się rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli czujesz się zmęczony lub 
jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas 
stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

b) Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, 
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego 
elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.

c) Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie 
jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je 
podniesiesz lub przeniesiesz. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia 
elektronarzędzia lub podłączanie już włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować 
nieszczęśliwym wypadkiem.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze. 
Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może być przyczyną 
obrażeń.

e) Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać 
równowagi. Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem.

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii). 
Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) 
lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części urządzenia.

g) W przypadku stosowania urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, upewnij się, 
czy są one podłączone i prawidłowo działają. Stosowanie urządzeń odpylających 
zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.

h) Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze 
je znasz. Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia
a) Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju 

pracy. Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpiecznej w danym 
zakresie wydajności.

b) Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie 
można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia wyjmij wtyk z 
gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi 
przypadkowe włączenie elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Nie pozwól, aby urządzenie było używane przez osoby, które go nie znają lub 
które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w 
rękach osób niedoświadczonych.

e) Dbaj o stan elektronarzędzi. Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się 
nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu 
ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części urządzenia 
należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle 
konserwowane elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, 
których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i lżej się je prowadzi.

g) Elektronarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Dodatkowo należy 
uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie 
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do 
nieprzewidzianych sytuacji.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.



44

OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:
Zakres pracy
Szlifowanie zgrubne (ziarnistość):
Szlifowanie wykańczające (ziarnistość):
Preselekcja obrotów:

Rodzaj drewna: drewno miękkie
60
240
wysokie (5-6)
Rodzaj drewna: drewno twarde
60
180
hoch (5-6)
Rodzaj drewna: płyta wiórowa
60
150
wysokie (5-6)
Usuwanie lakierów, farb
60
-
wysokie (5-6)
Szlifowanie lakierów, farb
150
320
niskie (1-2)
Usuwanie rdzy
40
120
średnie - wysokie (3-4)
Tworzywa sztuczne
120
240
niskie - średnie (2-3)
Metale nieżelazne (np. aluminium)
80
150
średnie - wysokie (3-4)

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.



46

OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

Dane techniczne
Model:
Napięcie wejściowe:
Moc przyłączeniowa:
Prędkość obrotowa bez obciążenia 
Prędkość taśmy bez obciążenia:
Powierzchnia szlifowania:
Wielkość taśmy szlifierskiej:
Stopień ochrony:
Klasa ochronności:
Wartość emisji hałasu i drgań
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):
Niepewność (KpA):
Poziom mocy akustycznej (LWA):
Niepewność (KpA):
Wartość emisji drgań (ah):
Niepewność (K):

1260048
230-240 V~ (prąd zmienny) / 50Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /       (podwójna izolacja)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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OSTRZEŻENIE! Osłonę przednią (3) można podnieść dopiero po podniesieniu uchwytu 
dodatkowego (2) (zob. rozdz. „Regulacja uchwytu dodatkowego“).

• Podnieś osłonę przednią (3).
Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego

 OSTRZEŻENIE! Ryzyko eksplozji!
• W razie ryzyka wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłu/powietrza, należy użyć specjalnego 

odciągu. RYZYKO POŻARU WYWOŁANEGO PRZEZ SNOP ISKIER! Szlifując metale, nie 
stosuj urządzeń odpylających (worka na pył (11) ani odkurzacza). 

• Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!
• Pracując przy użyciu elektronarzędzi wyposażonych w worek na pył lub możliwość podłącze-

nia urządzenia odpylającego, np. odkurzacza, należy pamiętać o ryzyku pożaru! W razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków, np. snopa iskier podczas szlifowania metalu lub 
resztek metalu w drewnie, może dojść do samozapalenia się pyłu drewnianego w worku na 
pył (lub w worku odkurzacza). Ryzyko to jest większe, jeśli pył drewniany jest zmieszany z 
resztkami lakieru lub innymi substancjami chemicznymi i dodatkowo nagrzany od długiego 
szlifowania. Należy zatem unikać przegrzewania szlifowanych powierzchni i urządzenia 
szlifierskiego oraz regularnie opróżniać worek na pył wzgl. worek w odkurzaczu.

• Dbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
• Przestrzegaj krajowych przepisów w zakresie obróbki materiałów. 

Załóż maskę przeciwpyłową.

Zakładanie worka na pył:
• Nasuń redukcję (14) worka na pył (11) od góry na króciec do zakładania worka na pył (9).

Demontaż/zdejmowanie worka na pył:
• Zdejmij worek na pył (11), ciągnąc do góry.

Zakładanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Nasuń adapter odciągowy (16) na króciec (9).
• Nasuń wąż dopuszczonego urządzenia odpylającego (np. odkurzacza warsztatowego) na adapter 

odciągowy (16).

Zdejmowanie adaptera odciągowego, umożliwiającego podłączenie zewnętrznego urządzenia 
odpylającego:
• Zdejmij wąż urządzenia odpylającego.
• Zdejmij adapter odciągowy (16) z króćca (9).

Czyszczenie i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
RYZYKO OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności wyjmij wtyk z gniazda 
sieciowego.

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków 
myjących, szczotek z metalowym lub 
nylonowym włosiem ani żadnych ostrych czy 
metalicznych przedmiotów takich jak noże, 
twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić 
powierzchnie narzędzia.

• Obudowę wystarczy przetrzeć suchą, miękką 
szmatką.

• Uporczywe zabrudzenia najlepiej usunąć 
zwilżoną szmatką z dodatkiem łagodnego 
środka do mycia naczyń.

• Nigdy nie trzymaj elektronarzędzia pod bieżącą 
wodą ani nie wkładaj go do umywalki lub 
miednicy z wodą lub innym środkiem myjącym.

• Przed schowaniem elektronarzędzia należy je 
dokładnie osuszyć.

Konserwacja i przechowywanie
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga dodatkowej 

konserwacji.

Wymiana przewodu zasilającego
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, w 

który wyposażony jest produkt, jego wymianę 
należy powierzyć producentowi lub 
specjalistycznemu warsztatowi albo innej 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie; pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego 
z ewentualną niefachową wymianą.

Naprawy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych części, które 
mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
W razie potrzeby, zwróć się do odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalisty, aby sprawdził i 
naprawił produkt.

Przechowywanie
1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
2. Wyczyść produkt, jak opisano powyżej.
3. Przechowuj produkt wraz z akcesoriami w 

ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu, chroniąc go przed zamarznięciem.

4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Optymalna 
temperatura przechowywania wynosi od 10°C 
do 40°C.

5. Zalecamy przechowywanie produktu w 
oryginalnym opakowaniu.

Informacje o emisji hałasu i drgań
• Podane wartości emisji drgań oraz podane 

wartości emisji hałasu zostały zmierzone w 
oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i 
mogą być użyte do porównania danego 
elektronarzędzia z innym.

• Podane, całkowite wartości drgań i emisji 
hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny 
obciążenia.

 Ryzyko obrażeń wskutek drgań!

OSTRZEŻENIE!
• Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą 

odbiegać od podanych wartości w zależności od 
sposobu stosowania elektronarzędzia, a 
zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

• Należy próbować minimalizować obciążenie 
spowodowane przez drgania. Do 
przykładowych działań redukujących to 
obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych 
w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie 
czasu pracy. Uwzględnij przy tym wszystkie 
składowe czasu pracy (na przykład okresy, w 
których elektronarzędzie jest wyłączone oraz 
te, w których jest ono wprawdzie włączone, ale 
pracuje bez obciążenia).

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenie słuchu! 
Hałas może uszkodzić słuch.

• Do pracy należy zakładać odpowiednie 
ochronniki słuchu.

• Osoby znajdujące się w pobliżu również 
powinny stosować odpowiednie ochronniki 
słuchu.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie 
hałasem! Nie można uniknąć 
pewnego obciążenia ze strony 
elektronarzędzia, związanego z 
emisją hałasu.

• Prace generujące większy hałas należy 
realizować w porach, w których jest do 
dopuszczone.

• Należy przestrzegać przerw i ograniczyć czas 
pracy do niezbędnego minimum.

Deklaracja zgodności WE
Dane i normy znajdują się w dołączonej 
deklaracji zgodności WE.

Gwarancja
Kaufland udziela 3-letniej gwarancji od daty 
zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji 
eksploatacji, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, 
własnoręcznych napraw lub niedostatecznej 
konserwacji i pielęgnacji.

Wskazówki dot. pracy
Niewielki nacisk jest wystarczający:
• Podczas szlifowania wystarczy lekki nacisk na obrabianą powierzchnię. Ciężar własny szlifierki taśmowej 

wystarczy, aby rezultat szlifowania był satysfakcjonujący. Dodatkowo chroni to szlifierkę przed 
nadmiernym zużyciem i czyni powierzchnię obrabianego przedmiotu gładszą.

Odpad szlifierski i obrabiana powierzchnia:
• Odpad szlifierski i jakość powierzchni po obróbce zależą od prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej (zob. 

także rozdz. „Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej“). Szlifowanie:
• Umieść włączone urządzenie na obrabianym przedmiocie, szlifując jego powierzchnie z umiarkowanym 

posuwem.
 Prowadź szlifierkę po równoległych, zachodzących na siebie torach. Aby uniknąć szpecących, 

poprzecznych śladów szlifowania, prowadź szlifierkę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. Po 
zakończeniu obróbki podnieś urządzenie i wyłącz je dopiero, gdy nie będzie miało kontaktu z obrabianą 
powierzchnią.

WSKAZÓWKA: W czasie pracy zawsze trzymaj urządzenie oburącz.

Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Szlifierka taśmowa może pracować w chwilowym lub ciągłym trybie pracy.

Włączanie chwilowego trybu pracy:
• Naciśnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Wyłączanie chwilowego trybu pracy:
• Puść w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Włączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i przytrzymaj w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1), jednocześnie naciskając przycisk blokady (10).

Wyłączanie ciągłego trybu pracy:
• Naciśnij i zwolnij w(y)łącznik WŁ./WYŁ. (1).

Opróżnianie worka na pył
W czasie pracy worek na pył (11) powinno się opróżniać co 5-10 minut.
• Zdejmij worek na pył (11) (zob. rozdz. „Zakładanie/zdejmowanie urządzenia odpylającego“).
• Aby opróżnić worek na pył (11), potrząśnij nim nad koszem na śmieci.
• Ponownie załóż worek na pył (11) na urządzenie.

Oświetlenie LED
• Szlifierka taśmowa jest wyposażona w oświetlenie LED (17).
• Dioda LED zapala się po naciśnięciu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).
• Dioda LED gaśnie po puszczeniu w(y)łącznika WŁ./WYŁ. (1).

Wybór prędkości i ziarnistości taśmy szlifierskiej
Pokrętłem prędkości taśmy (5) można regulować obroty również po włączeniu urządzenia. Optymalna 
prędkość taśmy zależy obrabianego przedmiotu wzgl. materiału. Sprawdź, jaka prędkość jest najlepsza, 
wykonując test praktyczny. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe wartości, które ułatwią Ci dokonanie 
właściwego wyboru.

Stacjonarny tryb pracy
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w położeniu poziomym.
• Obróć elektronarzędzie, jak pokazano na rysunku A i połóż je na stabilnym blacie roboczym.
• Umieść obydwa ściski śrubowe (15) w przeznaczonych do tego gniazdach (8) i przymocuj 

elektronarzędzie.

WSKAZÓWKI:
• Nigdy nie obrabiaj tą samą taśmą szlifierską (13) drewna i metalu.
• Zużyta lub naderwana taśma szlifierska może uszkodzić obrabiany przedmiot. Pamiętaj o wymianie 

taśmy szlifierskiej w odpowiednim czasie.
• Taśmy szlifierskie przechowuj w pozycji wiszącej, gdyż zagięte itp. stają się bezużyteczne.

Instrukcja obsługi
Nazwa części
1. W(y)łącznik WŁ./WYŁ.
2. Uchwyt dodatkowy
3. Osłona przednia
4. Dźwignia do napinania taśmy szlifierskiej
5. Pokrętło prędkości taśmy
6. Uchwyt
7. Śruba do zmiany położenia uchwytu
8. Gniazda pod ściski śrubowe
9. Króciec do zakładania worka na pył
Uruchamianie
Zakładanie/wymiana taśmy szlifierskiej

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda sieciowego.

• Zluzuj napinacz taśmy szlifierskiej (13), całkowicie odchylając dźwignię do napinania (4). Można wyjąć 
taśmę szlifierską (13).

• Załóż wzgl. wymień taśmę szlifierską, aby obrobić inny materiał lub zmienić ziarnistość.
WAŻNE: Kierunek zaznaczony strzałkami na wewnętrznej stronie taśmy szlifierskiej (13) musi być zgodny z 
kierunkiem zaznaczonym na obudowie.
• Wciśnij dźwignię do napinania (4) z powrotem na swoje miejsce.

Ręczna regulacja taśmy szlifierskiej (13)
Jeśli po włączeniu urządzenia okaże się, ze taśma nie jest wycentrowana, należy ręcznie poprawić jej 
ustawienie.
• W tym celu obracaj śrubę do centrowania (12) przedniej rolki, aż taśma szlifierska (13) zostanie 

wycentrowana.
WAŻNE: Uważaj, aby taśma szlifierska (13) nie tarła o obudowę. Regularnie sprawdzaj bieg taśmy i w razie 
potrzeby koryguj go, obracając śrubę do centrowania (12).

Regulacja uchwytu dodatkowego
Uchwyt dodatkowy (2) może być ustawiony w różnym położeniu.
• Aby zmienić położenie uchwytu dodatkowego, zluzuj śrubę do zmiany położenia uchwytu (7).
• Ustaw uchwyt dodatkowy (2) w wybranym położeniu.
• Ponownie dokręć śrubę (7).
Podnoszenie osłony przedniej (zob. rys. B)
Do szlifowania trudno dostępnych miejsc można podnieść osłonę przednią (3).

Usuwanie odpadów
Utylizacja opakowania
Opakowanie produktu wykonano z 
materiałów podlegających recyklingowi. W 
związku z tym materiały opakowaniowe 
należy oddać do lokalnego punktu 
gromadzenia odpadów zgodnie z ich 
oznaczeniem względnie usunąć 
odpowiednio do obowiązujących 
przepisów krajowych.

Wskazówki dotyczące utylizacji 
artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami 
domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 
2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi 
przepisami krajowymi zużyte urządzenia 
elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku 
konieczności zwrotu: 
Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je 
zwracać  może przekazać je do obowiązkowego 
recyklingu, tym samym zrzekając się prawa 
własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie 
należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich 
urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z 
ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. 
Nie dotyczy to niezawierających elementów 
elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych 
dołączanych do zużytych urządzeń. 

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów
Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego 
ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. 
Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać 
szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi 
lub uszkodzenia urządzenia mogą one w 
późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji 
urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub 
zanieczyszczenia wody i gleby.
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Descrierea semnelor
Următoarele cuvinte și simboluri de semnal sunt utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare, pe 
produs sau pe ambalaj.

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune!

Avertizare! 
Acest cuvânt semnal indică un risc cu un grad mediu de risc, care, dacă nu este evitat, 
poate duce la deces sau răni grave.
Atenție! 
Acest cuvânt semnal avertizează despre posibile pagube materiale.

Purtați mască de protecție a ochilor.

Purtați cască de protecție a auzului.

Purtați mănuși de protecție.

Produsele marcate prin intermediul acestui simbol îndeplinesc toate cerințele 
aplicabile ale spațiului economic european.
Acest simbol vă oferă informații suplimentare utile cu privire la montare sau 
funcționare.
Decuplați ștecărul fără întârziere de la rețea, în situația în care cablul este avariat 
sau secționat.
Acest simbol evidențiază echipamentele electrice care corespund clasei de protecție 
II (izolație dublă).
Vă rugăm să nu eliminați echipamentele electrice și electronice în deșeurile 
menajere!

Conținut
Înainte de prima utilizare
Volumul livrării
Descrierea semnelor
Utilizarea conform destinației
Siguranță
Instrucțiuni de utilizare
Curățare și îngrijire
Îngrijire și depozitare
Înlăturare
Date tehnice
Declarație de conformitate CE
Garanție
Înainte de prima utilizare
Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de utilizare 
și de siguranță înainte de a utiliza produsul. Utilizați 
produsul numai așa cum este descris și pentru 
zonele de aplicare specificate. Păstrați 
instrucțiunile de utilizare pentru referințe viitoare.
Înmânați toate documentele la transmiterea 
produsului către terți.
IMPORTANT, A SE PĂSTRA PENTRU 
CONSULTAREA ULTERIOARĂ: A SE CITI CU 
ATENȚIE!

Volumul livrării
• 1x Polizor pentru șlefuit cu bandă
• 1x Bandă pentru șlefuire (K80)
• 1x Sac de praf
• 1x Reductor pentru extracția prafului
• 2x Șuruburile de fixare
• 1x Manual de instrucțiuni
Verificați dacă toate piesele sunt prezente și 
verificați dacă produsul nu este deteriorat. Nu 
puneți în funcțiune un produs deteriorat! În caz de 
deteriorare, vă rugăm să contactați o sucursală 
Kaufland.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Descrierea semnelor
Următoarele cuvinte și simboluri de semnal sunt utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare, pe 
produs sau pe ambalaj.

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune!

Avertizare! 
Acest cuvânt semnal indică un risc cu un grad mediu de risc, care, dacă nu este evitat, 
poate duce la deces sau răni grave.
Atenție! 
Acest cuvânt semnal avertizează despre posibile pagube materiale.

Purtați mască de protecție a ochilor.

Purtați cască de protecție a auzului.

Purtați mănuși de protecție.

Produsele marcate prin intermediul acestui simbol îndeplinesc toate cerințele 
aplicabile ale spațiului economic european.
Acest simbol vă oferă informații suplimentare utile cu privire la montare sau 
funcționare.
Decuplați ștecărul fără întârziere de la rețea, în situația în care cablul este avariat 
sau secționat.
Acest simbol evidențiază echipamentele electrice care corespund clasei de protecție 
II (izolație dublă).
Vă rugăm să nu eliminați echipamentele electrice și electronice în deșeurile 
menajere!

Utilizarea conform destinației
În funcție de șmirghel, șlefuitorul cu bandă este proiectat pentru șlefuirea pe suprafață uscată 
a lemnului, plasticului, metalului și umpluturii, precum și a suprafețelor vopsite. Dispozitivul 
poate fi utilizat numai pentru șlefuire uscată. Vă rugăm rețineți să utilizați benzi de șlefuire 
adecvate cu granulație diferită pentru a prelucra diferitele materiale și, de asemenea, reglați 
viteza în funcție de material. Dispozitivul este destinat numai în gospodăriile private. Orice altă 
utilizare sau modificare a produsului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc 
considerabil de accidente. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate 
din utilizarea necorespunzătoare. Nu este destinat utilizării comerciale.
Securitatea
Citiți următoarele indicații de securitate cu atenție, înainte de a utiliza produsul pentru prima 
dată. Respectați toate indicațiile următoare de securitate pentru utilizarea sigură.
Instrucțiuni generale de siguranță

AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de utilizare, 
ilustrațiile și datele tehnice cu care este furnizat acest instrument electric. 
Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau 
vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile și cerințele de siguranță pentru consultarea viitoare.
Termenul „unealtă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la echipamente 
electrice alimentare cu energie electrică de la rețea (cu cablu de alimentare) și la echipamentele 
electrice care funcționează cu acumulator (fără cablu de alimentare)
1. Securitatea la locul de muncă
a) Păstrați zona dvs. de lucru curată și bine iluminată. Dezordinea sau locurile de muncă 

neiluminat pot genera accidente.
b) Nu executați lucrări cu unelte electrice în medii cu pericol de explozie, în care se găsesc 

lichide, gaze sau prafuri inflamabile. Uneltele electrice generează scântei, care pot 
aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și celelalte persoane departe în timpul utilizării uneltei electrice. În cazul 
distragerii atenției este posibil să pierdeți controlul asupra aparatului electric.

2. Securitatea electrică
a) Ștecărul de conectare al uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecărul 

nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștecăre adaptoare împreună cu 
uneltele electrice pământate pentru siguranță. Ștecărele nemodificate și prizele potrivite 
reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețele pământate, precum țevile, sistemele de 
încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc ridicat de electrocutare, dacă aveți corpul 
pământat.

c) Țineți uneltele electrice departe de ploaie și umiditate. Pătrunderea apei în unealta 
electrică crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul contrar scopului prevăzut pentru a transporta, a agăța scula 
electrică sau pentru a decupla ștecărul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, canturi 
ascuțite sau componente mobile ale echipamentului. Cablurile avariate sau încurcate 
intensifică riscul unui șoc electric.

e) Dacă lucrați cu o unealtă electrică în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare 
compatibile pentru folosirea la exterior. Utilizarea de cabluri prelungitoare compatibile 
pentru exterior reduce riscul unei electrocutări.

f) Dacă utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed nu poate fi evitată, utilizați un 
disjunctor de curenți vagabonzi. Utilizarea unui disjunctor de curenți vagabonzi reduce 
riscul unei electrocutări.

3. Securitatea persoanelor
a) Aveți grijă deosebită la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu 

unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența 
drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție la utilizarea 
uneltei electrice poate conduce la vătămări grave.

b) Purtați echipamentul personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. 
Purtarea echipamentului personal de protecție, precum masca de praf, încălțămintea de 
siguranță ce previne alunecarea, o cască de protecție sau căști antifonice, în funcție de tipul 
și de utilizarea uneltei electrice, reduce riscul vătămărilor.

c) Evitați o punere în funcțiune accidentală. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită 
înainte de cuplarea acesteia la alimentarea cu energie electrică și/sau la acumulator, 
înainte de ridicarea sau transportarea acesteia. În situația în care, la transportarea sculei 
electrice, aveți degetul pe întrerupător sau în măsura în care conectați echipamentul de 
pornit la alimentarea cu energie electrică, această situație poate conduce la accidente.

d) Decuplați sculele de reglare sau cheile, înainte de a porni scula electrică. O sculă sau o 
cheie aflată în componenta rotativă a echipamentului poate conduce la leziuni.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați stabilitatea sigură și mențineți-vă în 
permanență echilibrul. Astfel puteți controla unealta electrică în situații neașteptate mai 
bine.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți-vă 
părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele mobile. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele mobile.

g) În situația în care pot fi montate sisteme de aspirare și colectare a prafului, 
asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea unui sistem 
de aspirare a prafului poate reduce pericolele generate de praf.

h) Nu fiți prea încrezător și nu ignorați regulile de siguranță pentru uneltele electrice, 
chiar dacă cunoașteți scula electrică după multe utilizări. Un comportament neglijent 
poate duce la răni grave instantanee.

4. Utilizarea și tratarea uneltei electrice
a) Nu expuneți echipamentul la suprasarcină. Utilizați scula electrică potrivită pentru 

operațiunea dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în 
plaja de putere menționată.

b) Nu utilizați unelte electrice al căror comutator este defect. O unealtă electrică, care nu 
mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) Trageți ștecărul din priză și/sau decuplați acumulatorul, înainte de a efectua 
configurări la nivelul sculei, de a înlocui accesorii sau de a depozita scula. Această 
măsură de precauție previne pornirea accidentală a uneltei electrice.

d) Nu lăsați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți utilizarea 
echipamentului persoanelor de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau 
care nu au consultat prezentele instrucțiuni. Sculele electrice sunt periculoase, dacă sunt 
utilizate de către persoane neexperimentate.

e) Întrețineți sculele electrice cu diligență. Verificați funcționarea ireproșabilă a 
componentelor mobile și dacă nu se blochează, dacă există componente rupte sau dacă 
acestea nu sunt atât de avariate, încât să fie afectată funcționarea sculei electrice. 
Solicitați repetarea componentelor defecte înainte de utilizarea echipamentului. 
Numeroase accidente au drept cauză sculele electrice întreținute necorespunzător.

f) Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere îngrijite cu atenție și cu 
muchii de tăiere ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de dirijat.

g) Utilizați uneltele electrice, accesoriile, uneltele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucțiuni. Aveți în vedere în acest context condițiile de lucru și activitatea ce trebuie 
realizată. Utilizarea uneltelor electrice pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost 
concepute poate conduce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi. 
Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase, nu permit funcționarea și controlul sigur al 
sculei electrice în situații neprevăzute.

5. Service
a) Permiteți repararea uneltei electrice numai personalului de specialitate calificat și 

numai cu piese de schimb originale. În felul acesta asigurați menținerea securității uneltei 
electrice.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Descrierea semnelor
Următoarele cuvinte și simboluri de semnal sunt utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare, pe 
produs sau pe ambalaj.

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune!

Avertizare! 
Acest cuvânt semnal indică un risc cu un grad mediu de risc, care, dacă nu este evitat, 
poate duce la deces sau răni grave.
Atenție! 
Acest cuvânt semnal avertizează despre posibile pagube materiale.

Purtați mască de protecție a ochilor.

Purtați cască de protecție a auzului.

Purtați mănuși de protecție.

Produsele marcate prin intermediul acestui simbol îndeplinesc toate cerințele 
aplicabile ale spațiului economic european.
Acest simbol vă oferă informații suplimentare utile cu privire la montare sau 
funcționare.
Decuplați ștecărul fără întârziere de la rețea, în situația în care cablul este avariat 
sau secționat.
Acest simbol evidențiază echipamentele electrice care corespund clasei de protecție 
II (izolație dublă).
Vă rugăm să nu eliminați echipamentele electrice și electronice în deșeurile 
menajere!

Utilizarea conform destinației
În funcție de șmirghel, șlefuitorul cu bandă este proiectat pentru șlefuirea pe suprafață uscată 
a lemnului, plasticului, metalului și umpluturii, precum și a suprafețelor vopsite. Dispozitivul 
poate fi utilizat numai pentru șlefuire uscată. Vă rugăm rețineți să utilizați benzi de șlefuire 
adecvate cu granulație diferită pentru a prelucra diferitele materiale și, de asemenea, reglați 
viteza în funcție de material. Dispozitivul este destinat numai în gospodăriile private. Orice altă 
utilizare sau modificare a produsului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc 
considerabil de accidente. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate 
din utilizarea necorespunzătoare. Nu este destinat utilizării comerciale.
Securitatea
Citiți următoarele indicații de securitate cu atenție, înainte de a utiliza produsul pentru prima 
dată. Respectați toate indicațiile următoare de securitate pentru utilizarea sigură.
Instrucțiuni generale de siguranță

AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de utilizare, 
ilustrațiile și datele tehnice cu care este furnizat acest instrument electric. 
Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau 
vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile și cerințele de siguranță pentru consultarea viitoare.
Termenul „unealtă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la echipamente 
electrice alimentare cu energie electrică de la rețea (cu cablu de alimentare) și la echipamentele 
electrice care funcționează cu acumulator (fără cablu de alimentare)
1. Securitatea la locul de muncă
a) Păstrați zona dvs. de lucru curată și bine iluminată. Dezordinea sau locurile de muncă 

neiluminat pot genera accidente.
b) Nu executați lucrări cu unelte electrice în medii cu pericol de explozie, în care se găsesc 

lichide, gaze sau prafuri inflamabile. Uneltele electrice generează scântei, care pot 
aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și celelalte persoane departe în timpul utilizării uneltei electrice. În cazul 
distragerii atenției este posibil să pierdeți controlul asupra aparatului electric.

2. Securitatea electrică
a) Ștecărul de conectare al uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecărul 

nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștecăre adaptoare împreună cu 
uneltele electrice pământate pentru siguranță. Ștecărele nemodificate și prizele potrivite 
reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețele pământate, precum țevile, sistemele de 
încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc ridicat de electrocutare, dacă aveți corpul 
pământat.

c) Țineți uneltele electrice departe de ploaie și umiditate. Pătrunderea apei în unealta 
electrică crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul contrar scopului prevăzut pentru a transporta, a agăța scula 
electrică sau pentru a decupla ștecărul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, canturi 
ascuțite sau componente mobile ale echipamentului. Cablurile avariate sau încurcate 
intensifică riscul unui șoc electric.

e) Dacă lucrați cu o unealtă electrică în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare 
compatibile pentru folosirea la exterior. Utilizarea de cabluri prelungitoare compatibile 
pentru exterior reduce riscul unei electrocutări.

f) Dacă utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed nu poate fi evitată, utilizați un 
disjunctor de curenți vagabonzi. Utilizarea unui disjunctor de curenți vagabonzi reduce 
riscul unei electrocutări.

3. Securitatea persoanelor
a) Aveți grijă deosebită la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu 

unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența 
drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție la utilizarea 
uneltei electrice poate conduce la vătămări grave.

b) Purtați echipamentul personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. 
Purtarea echipamentului personal de protecție, precum masca de praf, încălțămintea de 
siguranță ce previne alunecarea, o cască de protecție sau căști antifonice, în funcție de tipul 
și de utilizarea uneltei electrice, reduce riscul vătămărilor.

c) Evitați o punere în funcțiune accidentală. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită 
înainte de cuplarea acesteia la alimentarea cu energie electrică și/sau la acumulator, 
înainte de ridicarea sau transportarea acesteia. În situația în care, la transportarea sculei 
electrice, aveți degetul pe întrerupător sau în măsura în care conectați echipamentul de 
pornit la alimentarea cu energie electrică, această situație poate conduce la accidente.

d) Decuplați sculele de reglare sau cheile, înainte de a porni scula electrică. O sculă sau o 
cheie aflată în componenta rotativă a echipamentului poate conduce la leziuni.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați stabilitatea sigură și mențineți-vă în 
permanență echilibrul. Astfel puteți controla unealta electrică în situații neașteptate mai 
bine.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți-vă 
părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele mobile. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele mobile.

g) În situația în care pot fi montate sisteme de aspirare și colectare a prafului, 
asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea unui sistem 
de aspirare a prafului poate reduce pericolele generate de praf.

h) Nu fiți prea încrezător și nu ignorați regulile de siguranță pentru uneltele electrice, 
chiar dacă cunoașteți scula electrică după multe utilizări. Un comportament neglijent 
poate duce la răni grave instantanee.

4. Utilizarea și tratarea uneltei electrice
a) Nu expuneți echipamentul la suprasarcină. Utilizați scula electrică potrivită pentru 

operațiunea dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în 
plaja de putere menționată.

b) Nu utilizați unelte electrice al căror comutator este defect. O unealtă electrică, care nu 
mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) Trageți ștecărul din priză și/sau decuplați acumulatorul, înainte de a efectua 
configurări la nivelul sculei, de a înlocui accesorii sau de a depozita scula. Această 
măsură de precauție previne pornirea accidentală a uneltei electrice.

d) Nu lăsați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți utilizarea 
echipamentului persoanelor de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau 
care nu au consultat prezentele instrucțiuni. Sculele electrice sunt periculoase, dacă sunt 
utilizate de către persoane neexperimentate.

e) Întrețineți sculele electrice cu diligență. Verificați funcționarea ireproșabilă a 
componentelor mobile și dacă nu se blochează, dacă există componente rupte sau dacă 
acestea nu sunt atât de avariate, încât să fie afectată funcționarea sculei electrice. 
Solicitați repetarea componentelor defecte înainte de utilizarea echipamentului. 
Numeroase accidente au drept cauză sculele electrice întreținute necorespunzător.

f) Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere îngrijite cu atenție și cu 
muchii de tăiere ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de dirijat.

g) Utilizați uneltele electrice, accesoriile, uneltele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucțiuni. Aveți în vedere în acest context condițiile de lucru și activitatea ce trebuie 
realizată. Utilizarea uneltelor electrice pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost 
concepute poate conduce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi. 
Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase, nu permit funcționarea și controlul sigur al 
sculei electrice în situații neprevăzute.

5. Service
a) Permiteți repararea uneltei electrice numai personalului de specialitate calificat și 

numai cu piese de schimb originale. În felul acesta asigurați menținerea securității uneltei 
electrice.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Utilizarea conform destinației
În funcție de șmirghel, șlefuitorul cu bandă este proiectat pentru șlefuirea pe suprafață uscată 
a lemnului, plasticului, metalului și umpluturii, precum și a suprafețelor vopsite. Dispozitivul 
poate fi utilizat numai pentru șlefuire uscată. Vă rugăm rețineți să utilizați benzi de șlefuire 
adecvate cu granulație diferită pentru a prelucra diferitele materiale și, de asemenea, reglați 
viteza în funcție de material. Dispozitivul este destinat numai în gospodăriile private. Orice altă 
utilizare sau modificare a produsului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc 
considerabil de accidente. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate 
din utilizarea necorespunzătoare. Nu este destinat utilizării comerciale.
Securitatea
Citiți următoarele indicații de securitate cu atenție, înainte de a utiliza produsul pentru prima 
dată. Respectați toate indicațiile următoare de securitate pentru utilizarea sigură.
Instrucțiuni generale de siguranță

AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de utilizare, 
ilustrațiile și datele tehnice cu care este furnizat acest instrument electric. 
Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau 
vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile și cerințele de siguranță pentru consultarea viitoare.
Termenul „unealtă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la echipamente 
electrice alimentare cu energie electrică de la rețea (cu cablu de alimentare) și la echipamentele 
electrice care funcționează cu acumulator (fără cablu de alimentare)
1. Securitatea la locul de muncă
a) Păstrați zona dvs. de lucru curată și bine iluminată. Dezordinea sau locurile de muncă 

neiluminat pot genera accidente.
b) Nu executați lucrări cu unelte electrice în medii cu pericol de explozie, în care se găsesc 

lichide, gaze sau prafuri inflamabile. Uneltele electrice generează scântei, care pot 
aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și celelalte persoane departe în timpul utilizării uneltei electrice. În cazul 
distragerii atenției este posibil să pierdeți controlul asupra aparatului electric.

2. Securitatea electrică
a) Ștecărul de conectare al uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecărul 

nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștecăre adaptoare împreună cu 
uneltele electrice pământate pentru siguranță. Ștecărele nemodificate și prizele potrivite 
reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețele pământate, precum țevile, sistemele de 
încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc ridicat de electrocutare, dacă aveți corpul 
pământat.

c) Țineți uneltele electrice departe de ploaie și umiditate. Pătrunderea apei în unealta 
electrică crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul contrar scopului prevăzut pentru a transporta, a agăța scula 
electrică sau pentru a decupla ștecărul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, canturi 
ascuțite sau componente mobile ale echipamentului. Cablurile avariate sau încurcate 
intensifică riscul unui șoc electric.

e) Dacă lucrați cu o unealtă electrică în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare 
compatibile pentru folosirea la exterior. Utilizarea de cabluri prelungitoare compatibile 
pentru exterior reduce riscul unei electrocutări.

f) Dacă utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed nu poate fi evitată, utilizați un 
disjunctor de curenți vagabonzi. Utilizarea unui disjunctor de curenți vagabonzi reduce 
riscul unei electrocutări.

3. Securitatea persoanelor
a) Aveți grijă deosebită la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu 

unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența 
drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție la utilizarea 
uneltei electrice poate conduce la vătămări grave.

b) Purtați echipamentul personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. 
Purtarea echipamentului personal de protecție, precum masca de praf, încălțămintea de 
siguranță ce previne alunecarea, o cască de protecție sau căști antifonice, în funcție de tipul 
și de utilizarea uneltei electrice, reduce riscul vătămărilor.

c) Evitați o punere în funcțiune accidentală. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită 
înainte de cuplarea acesteia la alimentarea cu energie electrică și/sau la acumulator, 
înainte de ridicarea sau transportarea acesteia. În situația în care, la transportarea sculei 
electrice, aveți degetul pe întrerupător sau în măsura în care conectați echipamentul de 
pornit la alimentarea cu energie electrică, această situație poate conduce la accidente.

d) Decuplați sculele de reglare sau cheile, înainte de a porni scula electrică. O sculă sau o 
cheie aflată în componenta rotativă a echipamentului poate conduce la leziuni.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați stabilitatea sigură și mențineți-vă în 
permanență echilibrul. Astfel puteți controla unealta electrică în situații neașteptate mai 
bine.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți-vă 
părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele mobile. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele mobile.

g) În situația în care pot fi montate sisteme de aspirare și colectare a prafului, 
asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea unui sistem 
de aspirare a prafului poate reduce pericolele generate de praf.

h) Nu fiți prea încrezător și nu ignorați regulile de siguranță pentru uneltele electrice, 
chiar dacă cunoașteți scula electrică după multe utilizări. Un comportament neglijent 
poate duce la răni grave instantanee.

4. Utilizarea și tratarea uneltei electrice
a) Nu expuneți echipamentul la suprasarcină. Utilizați scula electrică potrivită pentru 

operațiunea dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în 
plaja de putere menționată.

b) Nu utilizați unelte electrice al căror comutator este defect. O unealtă electrică, care nu 
mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) Trageți ștecărul din priză și/sau decuplați acumulatorul, înainte de a efectua 
configurări la nivelul sculei, de a înlocui accesorii sau de a depozita scula. Această 
măsură de precauție previne pornirea accidentală a uneltei electrice.

d) Nu lăsați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți utilizarea 
echipamentului persoanelor de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau 
care nu au consultat prezentele instrucțiuni. Sculele electrice sunt periculoase, dacă sunt 
utilizate de către persoane neexperimentate.

e) Întrețineți sculele electrice cu diligență. Verificați funcționarea ireproșabilă a 
componentelor mobile și dacă nu se blochează, dacă există componente rupte sau dacă 
acestea nu sunt atât de avariate, încât să fie afectată funcționarea sculei electrice. 
Solicitați repetarea componentelor defecte înainte de utilizarea echipamentului. 
Numeroase accidente au drept cauză sculele electrice întreținute necorespunzător.

f) Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere îngrijite cu atenție și cu 
muchii de tăiere ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de dirijat.

g) Utilizați uneltele electrice, accesoriile, uneltele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucțiuni. Aveți în vedere în acest context condițiile de lucru și activitatea ce trebuie 
realizată. Utilizarea uneltelor electrice pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost 
concepute poate conduce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi. 
Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase, nu permit funcționarea și controlul sigur al 
sculei electrice în situații neprevăzute.

5. Service
a) Permiteți repararea uneltei electrice numai personalului de specialitate calificat și 

numai cu piese de schimb originale. În felul acesta asigurați menținerea securității uneltei 
electrice.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Utilizarea conform destinației
În funcție de șmirghel, șlefuitorul cu bandă este proiectat pentru șlefuirea pe suprafață uscată 
a lemnului, plasticului, metalului și umpluturii, precum și a suprafețelor vopsite. Dispozitivul 
poate fi utilizat numai pentru șlefuire uscată. Vă rugăm rețineți să utilizați benzi de șlefuire 
adecvate cu granulație diferită pentru a prelucra diferitele materiale și, de asemenea, reglați 
viteza în funcție de material. Dispozitivul este destinat numai în gospodăriile private. Orice altă 
utilizare sau modificare a produsului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc 
considerabil de accidente. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate 
din utilizarea necorespunzătoare. Nu este destinat utilizării comerciale.
Securitatea
Citiți următoarele indicații de securitate cu atenție, înainte de a utiliza produsul pentru prima 
dată. Respectați toate indicațiile următoare de securitate pentru utilizarea sigură.
Instrucțiuni generale de siguranță

AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de utilizare, 
ilustrațiile și datele tehnice cu care este furnizat acest instrument electric. 
Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau 
vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile și cerințele de siguranță pentru consultarea viitoare.
Termenul „unealtă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la echipamente 
electrice alimentare cu energie electrică de la rețea (cu cablu de alimentare) și la echipamentele 
electrice care funcționează cu acumulator (fără cablu de alimentare)
1. Securitatea la locul de muncă
a) Păstrați zona dvs. de lucru curată și bine iluminată. Dezordinea sau locurile de muncă 

neiluminat pot genera accidente.
b) Nu executați lucrări cu unelte electrice în medii cu pericol de explozie, în care se găsesc 

lichide, gaze sau prafuri inflamabile. Uneltele electrice generează scântei, care pot 
aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și celelalte persoane departe în timpul utilizării uneltei electrice. În cazul 
distragerii atenției este posibil să pierdeți controlul asupra aparatului electric.

2. Securitatea electrică
a) Ștecărul de conectare al uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecărul 

nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștecăre adaptoare împreună cu 
uneltele electrice pământate pentru siguranță. Ștecărele nemodificate și prizele potrivite 
reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețele pământate, precum țevile, sistemele de 
încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc ridicat de electrocutare, dacă aveți corpul 
pământat.

c) Țineți uneltele electrice departe de ploaie și umiditate. Pătrunderea apei în unealta 
electrică crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul contrar scopului prevăzut pentru a transporta, a agăța scula 
electrică sau pentru a decupla ștecărul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, canturi 
ascuțite sau componente mobile ale echipamentului. Cablurile avariate sau încurcate 
intensifică riscul unui șoc electric.

e) Dacă lucrați cu o unealtă electrică în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare 
compatibile pentru folosirea la exterior. Utilizarea de cabluri prelungitoare compatibile 
pentru exterior reduce riscul unei electrocutări.

f) Dacă utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed nu poate fi evitată, utilizați un 
disjunctor de curenți vagabonzi. Utilizarea unui disjunctor de curenți vagabonzi reduce 
riscul unei electrocutări.

3. Securitatea persoanelor
a) Aveți grijă deosebită la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu 

unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența 
drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție la utilizarea 
uneltei electrice poate conduce la vătămări grave.

b) Purtați echipamentul personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. 
Purtarea echipamentului personal de protecție, precum masca de praf, încălțămintea de 
siguranță ce previne alunecarea, o cască de protecție sau căști antifonice, în funcție de tipul 
și de utilizarea uneltei electrice, reduce riscul vătămărilor.

c) Evitați o punere în funcțiune accidentală. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită 
înainte de cuplarea acesteia la alimentarea cu energie electrică și/sau la acumulator, 
înainte de ridicarea sau transportarea acesteia. În situația în care, la transportarea sculei 
electrice, aveți degetul pe întrerupător sau în măsura în care conectați echipamentul de 
pornit la alimentarea cu energie electrică, această situație poate conduce la accidente.

d) Decuplați sculele de reglare sau cheile, înainte de a porni scula electrică. O sculă sau o 
cheie aflată în componenta rotativă a echipamentului poate conduce la leziuni.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați stabilitatea sigură și mențineți-vă în 
permanență echilibrul. Astfel puteți controla unealta electrică în situații neașteptate mai 
bine.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți-vă 
părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele mobile. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele mobile.

g) În situația în care pot fi montate sisteme de aspirare și colectare a prafului, 
asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea unui sistem 
de aspirare a prafului poate reduce pericolele generate de praf.

h) Nu fiți prea încrezător și nu ignorați regulile de siguranță pentru uneltele electrice, 
chiar dacă cunoașteți scula electrică după multe utilizări. Un comportament neglijent 
poate duce la răni grave instantanee.

4. Utilizarea și tratarea uneltei electrice
a) Nu expuneți echipamentul la suprasarcină. Utilizați scula electrică potrivită pentru 

operațiunea dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în 
plaja de putere menționată.

b) Nu utilizați unelte electrice al căror comutator este defect. O unealtă electrică, care nu 
mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) Trageți ștecărul din priză și/sau decuplați acumulatorul, înainte de a efectua 
configurări la nivelul sculei, de a înlocui accesorii sau de a depozita scula. Această 
măsură de precauție previne pornirea accidentală a uneltei electrice.

d) Nu lăsați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți utilizarea 
echipamentului persoanelor de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau 
care nu au consultat prezentele instrucțiuni. Sculele electrice sunt periculoase, dacă sunt 
utilizate de către persoane neexperimentate.

e) Întrețineți sculele electrice cu diligență. Verificați funcționarea ireproșabilă a 
componentelor mobile și dacă nu se blochează, dacă există componente rupte sau dacă 
acestea nu sunt atât de avariate, încât să fie afectată funcționarea sculei electrice. 
Solicitați repetarea componentelor defecte înainte de utilizarea echipamentului. 
Numeroase accidente au drept cauză sculele electrice întreținute necorespunzător.

f) Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere îngrijite cu atenție și cu 
muchii de tăiere ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de dirijat.

g) Utilizați uneltele electrice, accesoriile, uneltele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucțiuni. Aveți în vedere în acest context condițiile de lucru și activitatea ce trebuie 
realizată. Utilizarea uneltelor electrice pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost 
concepute poate conduce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi. 
Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase, nu permit funcționarea și controlul sigur al 
sculei electrice în situații neprevăzute.

5. Service
a) Permiteți repararea uneltei electrice numai personalului de specialitate calificat și 

numai cu piese de schimb originale. În felul acesta asigurați menținerea securității uneltei 
electrice.

Instrucțiuni de siguranță pentru mașini de șlefuit cu bandă.
• Țineți scula electrică de suprafețele mânerului izolate, deoarece suprafața de șlefuire 

poate atinge cablul de alimentare. Deteriorarea unui cablu de alimentare poate pune sub 
tensiune părțile metalice ale dispozitivului și poate duce la un electrocutare.

AVERTIZARE!
• Prafurile rezultate din materiale precum vopsea care conține plumb, unele tipuri de lemn și 

metal pot fi dăunătoare pentru sănătate.
• Atingerea sau inhalarea acestui praf poate fi periculoasă pentru operator sau pentru 

persoanele din apropiere.
• Purtați ochelari de protecție și o mască de praf!
Instrucțiuni suplimentare

AVERTISMENT! PERICOL DE RĂNIRE!
• Nu îndreptați niciodată aparatul către dvs. sau către alte persoane sau animale. 

Asigurați-vă că nu există oameni sau animale pe cealaltă parte a piesei sau în apropiere.
• PROTEJAȚI-VĂ OCHII! Purtați ochelari de protecție. Această cerință se aplică, de 

asemenea, pentru persoana care efectuează lucrări de susținere și fixare pe parcursul 
utilizării.

• Asigurați piesa. O piesă susținut cu dispozitive de fixare sau cu o menghină este susținută 
mai sigur decât cu mâna

• Ghidați în toate situațiile cablul către spate, departe de unealtă.
Reparații
a) Solicitați repararea uneltei electrice numai de către un electrician specializat calificat, 

care va utiliza exclusiv piese originale. În acest mod garantați siguranța permanentă a 
uneltei dumneavoastră electrice.

Conduita în situații de urgență
Cu ajutorul prezentelor instrucțiuni de utilizare, familiarizați-vă cu utilizarea acestui produs. 
Memorați instrucțiunile de siguranță și respectați-le cu strictețe. Acest demers vă ajută să 
evitați riscurile și a pericolele.
a) Acordați în toate situațiile atenție la folosirea acestui produs pentru a putea 

identifica din timp pericolele și a putea acționa. Intervenția rapidă poate preveni rănile 
grave și producerea de prejudicii materiale.

b) Opriți produsul fără întârziere în caz de funcționare necorespunzătoare și decuplați 
alimentarea acestuia cu energie electrică. Solicitați efectuarea acestei verificări de către 
un electrician specializat în domeniul energiei electrice și, dacă este cazul, remedierea 
acestuia înainte de repunerea în funcțiune.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Atașați / îndepărtați extractorului de praf

AVERTIZARE! Pericol de explozie!
• În cazul unui amestec exploziv de praf / aer, trebuie să folosiți un extractor special adecvat. 

RISCUL DE INCENDIU DIN SCÂNTEI! Nu folosiți extractorul prafului (sacul de praf (11) sau 
aspiratorul) atunci când șlefuiți metalele.). 

• Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este considerat cancerigen.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu!
• Când lucrați cu dispozitive electrice care au un sac de praf sau care pot fi conectate la 

aspirator de un dispozitiv de extracție a prafului, există riscul de incendiu! În condiții 
nefavorabile, cum ar fi cu scântei zburătoare - la șlefuire, reziduurile de metal sau metal în 
lemn - praful de lemn din sacul de praf (sau în sacul de praf a aspiratorului) se poate 
aprinde. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care praful de lemn este 
amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice și materialul care trebuie 
șlefuit este fierbinte după o muncă îndelungată. Evitați supraîncălzirea materialului și a 
dispozitivului și goliți întotdeauna sacul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de 
pauze.

• Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.
• Respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru materialele care urmează să fie 

procesate. 

Purtați o mască de praf.

Atașați sacul de praf:
• Împingeți reductorul (14) al sacului de praf (11) de sus pe conexiunea sacului de praf (9).

Demontați / îndepărtați sacul de praf:
• Trageți sacul de praf (11) în sus.

Conectați adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Glisați adaptorul de aspirație (16) pe conexiune pentru sacul de praf (9).
• Împingeți furtunul unui aspirator permis (de exemplu, un aspirator de atelier) pe adaptorul de aspirație 

(16).

Scoateți adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Scoateți furtunul aspiratorului.
• Scoateți adaptorul de aspirație (16) din conexiunea pentru sacul de praf (9).
Instrucțiuni de lucru
Presiunea scăzută de șlefuire este suficientă:
• Lucrați cu presiune scăzută de șlefuire. Greutatea proprie a șlefuitorului cu banda este suficientă pentru 

o performanță bună de șlefuire. În plus, acest mod de funcționare protejează uzura benzii de șlefuire, iar 
suprafața piesei devine mai fină.

Curățare și întreținere
AVERTISMENT!
PERICOL DE RĂNIRE!
Decuplați în toate situațiile 
ștecărul din priză, înainte de a 
efectua lucrări la nivelul 
echipamentului.

•  Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu 
peri de metal sau nailon sau obiecte de 
curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, 
șpacluri dure și alte elemente similare. Acestea 
pot avaria suprafețele.

•  Curățați carcasa numai cu o lavetă uscată și 
moale.

•  Îndepărtați impuritățile persistente cu o lavetă 
umezită ușor și un detergent delicat pentru 
vase.

•  Nu poziționați în nicio situație unealta electrică 
sub jet de apă și nu o introduceți în niciun caz 
într-un bazin sau un castron cu apă sau 
detergent.

•  Uscați corespunzător unealta electrică înainte 
de depozitare

Întreținere și depozitare
Întreținere
•  Aparatul nu necesită efectuarea de lucrări de 

întreținere.

Înlocuirea cablului de alimentare
•  În cazul în care este deteriorat cablul de 

alimentare al acestui produs, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de către un atelier de 
specialitate sau de o persoană care dispune de 
calificare similară, pentru a evita pericolele.

Reparații
Acest produs nu conține componente care să 
poată fi reparate de către utilizator.
Contactați un specialist calificat pentru a verifica și 
a repara produsul.

Depozitare
1. Opriți produsul și decuplați-l de la rețea.
2. Curățați produsul conform descrierii de mai sus.
3. Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc 

întunecat, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

4. Depozitați în toate situațiile produsul într-un 
loc inaccesibil copiilor. Temperatura optimă de 
depozitare este cuprinsă între 10° C și 40° C.

5. Vă recomandăm să păstrați produsul în 
ambalajul original pentru depozitare.

Eliminarea ca deșeu
Eliminarea ca deșeu a ambalajului
Ambalajul produsului este compus din 
materiale reciclabile. Eliminați materialele 
de ambalare corespunzător marcajului lor 
la centrele de colectare publice, respectiv 
conform prescripțiilor naționale.

Indicații de eliminare ca deșeu a 
articolelor electrice

Nu eliminați aparatele electrice prin deșeurile 
menajere. Conform directivei europene 2012/19/UE 
referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și implementarea în legislația națională, 
echipamentele electronice uzate trebuie colectate 
separat și introduse în mod ecologic în circuitul de 
reciclare.

Alternativa de reciclare la solicitarea de 
returnare:
Proprietarul aparatului electric vechi poate să și 
returneze aparatul uzat la producător, pentru a-și 
îndeplini obligațiile de reciclare. Aparatul poate să 
fie însă predat și la un centru de returnare, care 
efectuează reciclarea în sensul prevederilor 
naționale de reciclare și de eliminare a deșeurilor. 
Nu sunt afectate de aceasta accesoriile și 
mijloacele auxiliare ale aparatelor vechi, ce nu 
includ componente electronice.

Instrucțiuni suplimentare cu privire la 
eliminarea deșeurilor
Restituiți echipamentul electric astfel încât să nu 
fie afectată posibilitatea de refolosire ulterioară 
sau de valorificare. Echipamentele electrice vechi 
pot conține noxe. În caz de gestionare 
necorespunzătoare sau la avarierea 
echipamentului, acestea pot conducem în caz de 
valorificare ulterioară a echipamentului, la atingeri 
aduse sănătății sau la contaminări ale apelor și 
solului.

Informație cu privire la zgomot și vibrații
• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 

de emisii de zgomot menționate au fost 
măsurate în conformitate cu o metodă de 
testare standardizată și pot fi utilizate pentru a 
compara o unealtă electrică cu alta.

• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 
de emisie de zgomot menționate pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru o evaluare 
preliminară a expunerii.

Pericol de rănire datorat vibrațiilor!
AVERTISMENT!

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării 
efective a uneltei electrice pot diferi de valorile 
menționate, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică, în special de tipul 
piesei prelucrate.

• Încercați să mențineți vibrațiile cât mai jos. Măsuri 
exemplare pentru reducerea expunerii la vibrații: se 
poartă mănuși atunci când se folosește instrumentul 
și se limitează orele de lucru. Toate componentele 
ciclului de funcționare trebuie luate în considerare 
(de exemplu, momentele în care scula electrică este 
utilizată și cele în care este pornită, dar funcționează 
fără sarcină).

AVERTISMENT! Afectarea auzului! 
Efectul zgomotului poate conduce la 
afectarea auzului.

•  Efectuați lucrări numai cu o cască de protecție a 
auzului corespunzătoare.

•  Și persoanele din apropiere trebuie să poarte o 
cască de protecție a auzului corespunzătoare.

AVERTISMENT! Poluare fonică! Este 
inevitabilă o anumită poluare fonică 
datorată uneltei electrice.

• Programați lucrările care impun zgomote 
intense în intervale autorizate și prevăzute în 
acest scop.

• Respectați, dacă este cazul, eventualele 
perioade de odihnă și limitați durata lucrărilor la 
minimum necesar.

Declarație de conformitate CE
Informații și norme pot fi consultate în 
declarația de conformitate CE anexată.

Garanție
Kaufland vă oferă o garanție de 3 ani de la data 
achiziției. Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
nerespectarea instrucțiunilor de exploatare, utilizarea 
necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, 
reparațiile neautorizate sau întreținerea și îngrijirea 
necorespunzătoare.

10. Butonul pentru blocarea 
 comutatorului PORNIT/OPRIT
11. Sac de praf
12. Șurub de reglare pentru rularea benzii
13. Banda de șlefuire
14. Reductor
15. Clemă cu șurub
16. Adaptor de aspirație
17. Iluminare LED

Îndepărtarea și suprafața:
• Viteza de îndepărtare și calitatea suprafeței sunt determinate de viteza benzii și de grosimea granulației 

benzii de șlefuire (vezi și secțiunea „Selectarea vitezei și a benzii de șlefuire”). Procesul de șlefuire:
• Puneți dispozitivul pornit pe piesa de lucru și lucrați cu o alimentare moderată.
Efectuați procesul de șlefuire paralel și suprapus pe șinele de șlefuire. Pentru a evita deranjarea, marcajele 
transversale de șlefuit, numai în direcția granulației. După prelucrare, ridicați dispozitivul de pe piesa de lucru 
și abia apoi opriți-l.

NOTĂ: Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini în timp ce lucrați.

Operare
Porniți și opriți
Puteți alege între funcționarea instantanee și continuă atunci când folosiți șlefuitorul cu bandă.

Porniți operarea pe moment:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Dezactivați funcționarea pe moment:
• Eliberați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Porniți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1), țineți-l apăsat și apăsați butonul de blocarea comutatorului 

PORNIT/ OPRIT (10).

Opriți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1) și eliberați-l.

Goliți sacul de praf
Sacul de praf (11) trebuie golit la fiecare 5-10 minute în timpul funcționării.
• Scoateți sacul de praf (11) (a se vedea capitolul "Montarea / îndepărtarea extractorului de praf“)
• Agitați sacul de praf (11) peste o coșul de gunoi pentru a-l goli).
• Puneți sacul de praf (11) pe dispozitiv.

Iluminare LED
• Mașina de șlefuit cu bandă are iluminare cu LED (17).
• Iluminarea cu LED-uri se aprinde imediat ce apăsați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
• Iluminarea cu LED-uri se stinge imediat ce eliberați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
Selectați viteza și banda de șlefuire
Cu roata de reglare a vitezei benzii (5) puteți selecta viteza chiar și atunci când dispozitivul funcționează. 
Viteza optimă a benzii depinde de piesa de prelucrat sau de materialul care trebuie prelucrat. Determinați 
întotdeauna cea mai bună viteză într-un experiment practic. Următorul tabel conține valori care nu sunt 
obligatorii, care vă facilitează determinarea.

Pauza de lucru
• Aduceți mânerul suplimentar (2) în poziția orizontală.
• Întoarceți scula electrică așa cum se arată în figura A și așezați-o pe o suprafață de lucru stabilă.
• Introduceți două cleme cu șuruburi (15) în adânciturile pentru cleme cu șurub (8) furnizate și strângeți scula 

electrică.

NOTE:
• Nu prelucrați niciodată lemnul și metalul cu aceeași bandă de șlefuire (13).
• Benzile de șlefuire uzate sau rupte pot deteriora piesa de prelucrat. Prin urmare, înlocuiți benzile de șlefuire la timp.
• Depozitați benzile de șlefuire doar agățate, întrucât acestea vor deveni inutilizabile datorită îndoiturilor etc.

Instrucțiuni de utilizare
Descrierea componentelor
1. Comutator PORNIT/OPRIT
2. Mâner suplimentar
3. Capac frontal
4. Maneta de întindere pentru 
 mașina de șlefuit cu bandă
5. Roată de reglare pentru viteza benzii
6. Mâner
7. Șurub de reglare a mânerului
8. Adâncituri pentru clemă cu șurub
9. Conexiune pentru sac de praf

Punere în funcțiune
Bandă de șlefuire prindere /schimbare

AVERTIZARE! Riscul de rănire! Opriți dispozitivul înainte de toate intervențiile asupra 
acestuia și scoateți ștecherul din priză.

• Slăbiți dispozitivul de întindere pentru banda de șlefuire (13), de maneta de întindere pentru mașina de 
șlefuit cu bandă (4) se basculează în totalitate spre exterior. Banda de șlefuit (13) poate fi văzută.

• Acum puneți o bandă de șlefuire nouă sau înlocuiți-o pentru a prelucra alt material sau pentru a schimba 
granulația.

IMPORTANT: Direcțiile săgeții din interiorul benzii de șlefuire (13) și de pe carcasa dispozitivului trebuie să se 
potrivească.
• Împingeți maneta de întindere pentru mașina de șlefuit (4) înapoi în poziția de pornire.

Banda de șlefuit (13) reglare manuală
Dacă rularea benzii nu este centrată după pornire, poate fi necesar să reajustați rularea manuală.
• Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de reglare pentru rularea benzii (12) pe rola frontală până când 

banda de șlefuire (13) curge în centru.
IMPORTANT: Asigurați-vă absolut că banda de șlefuit (13) nu se macină în carcasă. Verificați rularea benzii 
în mod regulat și reglați-o, dacă este necesar, cu șurubul de reglare pentru rularea benzii (12).

Reglați mânerul suplimentar
Puteți seta mânerul suplimentar (2) în mai multe poziții.
• Pentru a regla mânerul suplimentar, slăbiți șurubul pentru reglarea mânerului (7).
• Setați mânerul suplimentar (2) la poziția dorită.
• Strângeți din nou șurubul pentru reglarea mânerului (7).

Îndoiți capacul frontal (consultați Fig. B)
Puteți plia capacul frontal (3) pentru a șlefui în locuri greu accesibile

AVERTIZARE! Capacul frontal (3) poate fi pliat numai dacă mânerul suplimentar (2) a 
fost pliat (vezi capitolul "Setarea mânerului suplimentar“).

• Îndoiți capacul frontal (3).

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Atașați / îndepărtați extractorului de praf

AVERTIZARE! Pericol de explozie!
• În cazul unui amestec exploziv de praf / aer, trebuie să folosiți un extractor special adecvat. 

RISCUL DE INCENDIU DIN SCÂNTEI! Nu folosiți extractorul prafului (sacul de praf (11) sau 
aspiratorul) atunci când șlefuiți metalele.). 

• Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este considerat cancerigen.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu!
• Când lucrați cu dispozitive electrice care au un sac de praf sau care pot fi conectate la 

aspirator de un dispozitiv de extracție a prafului, există riscul de incendiu! În condiții 
nefavorabile, cum ar fi cu scântei zburătoare - la șlefuire, reziduurile de metal sau metal în 
lemn - praful de lemn din sacul de praf (sau în sacul de praf a aspiratorului) se poate 
aprinde. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care praful de lemn este 
amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice și materialul care trebuie 
șlefuit este fierbinte după o muncă îndelungată. Evitați supraîncălzirea materialului și a 
dispozitivului și goliți întotdeauna sacul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de 
pauze.

• Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.
• Respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru materialele care urmează să fie 

procesate. 

Purtați o mască de praf.

Atașați sacul de praf:
• Împingeți reductorul (14) al sacului de praf (11) de sus pe conexiunea sacului de praf (9).

Demontați / îndepărtați sacul de praf:
• Trageți sacul de praf (11) în sus.

Conectați adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Glisați adaptorul de aspirație (16) pe conexiune pentru sacul de praf (9).
• Împingeți furtunul unui aspirator permis (de exemplu, un aspirator de atelier) pe adaptorul de aspirație 

(16).

Scoateți adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Scoateți furtunul aspiratorului.
• Scoateți adaptorul de aspirație (16) din conexiunea pentru sacul de praf (9).
Instrucțiuni de lucru
Presiunea scăzută de șlefuire este suficientă:
• Lucrați cu presiune scăzută de șlefuire. Greutatea proprie a șlefuitorului cu banda este suficientă pentru 

o performanță bună de șlefuire. În plus, acest mod de funcționare protejează uzura benzii de șlefuire, iar 
suprafața piesei devine mai fină.

Curățare și întreținere
AVERTISMENT!
PERICOL DE RĂNIRE!
Decuplați în toate situațiile 
ștecărul din priză, înainte de a 
efectua lucrări la nivelul 
echipamentului.

•  Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu 
peri de metal sau nailon sau obiecte de 
curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, 
șpacluri dure și alte elemente similare. Acestea 
pot avaria suprafețele.

•  Curățați carcasa numai cu o lavetă uscată și 
moale.

•  Îndepărtați impuritățile persistente cu o lavetă 
umezită ușor și un detergent delicat pentru 
vase.

•  Nu poziționați în nicio situație unealta electrică 
sub jet de apă și nu o introduceți în niciun caz 
într-un bazin sau un castron cu apă sau 
detergent.

•  Uscați corespunzător unealta electrică înainte 
de depozitare

Întreținere și depozitare
Întreținere
•  Aparatul nu necesită efectuarea de lucrări de 

întreținere.

Înlocuirea cablului de alimentare
•  În cazul în care este deteriorat cablul de 

alimentare al acestui produs, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de către un atelier de 
specialitate sau de o persoană care dispune de 
calificare similară, pentru a evita pericolele.

Reparații
Acest produs nu conține componente care să 
poată fi reparate de către utilizator.
Contactați un specialist calificat pentru a verifica și 
a repara produsul.

Depozitare
1. Opriți produsul și decuplați-l de la rețea.
2. Curățați produsul conform descrierii de mai sus.
3. Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc 

întunecat, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

4. Depozitați în toate situațiile produsul într-un 
loc inaccesibil copiilor. Temperatura optimă de 
depozitare este cuprinsă între 10° C și 40° C.

5. Vă recomandăm să păstrați produsul în 
ambalajul original pentru depozitare.

Eliminarea ca deșeu
Eliminarea ca deșeu a ambalajului
Ambalajul produsului este compus din 
materiale reciclabile. Eliminați materialele 
de ambalare corespunzător marcajului lor 
la centrele de colectare publice, respectiv 
conform prescripțiilor naționale.

Indicații de eliminare ca deșeu a 
articolelor electrice

Nu eliminați aparatele electrice prin deșeurile 
menajere. Conform directivei europene 2012/19/UE 
referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și implementarea în legislația națională, 
echipamentele electronice uzate trebuie colectate 
separat și introduse în mod ecologic în circuitul de 
reciclare.

Alternativa de reciclare la solicitarea de 
returnare:
Proprietarul aparatului electric vechi poate să și 
returneze aparatul uzat la producător, pentru a-și 
îndeplini obligațiile de reciclare. Aparatul poate să 
fie însă predat și la un centru de returnare, care 
efectuează reciclarea în sensul prevederilor 
naționale de reciclare și de eliminare a deșeurilor. 
Nu sunt afectate de aceasta accesoriile și 
mijloacele auxiliare ale aparatelor vechi, ce nu 
includ componente electronice.

Instrucțiuni suplimentare cu privire la 
eliminarea deșeurilor
Restituiți echipamentul electric astfel încât să nu 
fie afectată posibilitatea de refolosire ulterioară 
sau de valorificare. Echipamentele electrice vechi 
pot conține noxe. În caz de gestionare 
necorespunzătoare sau la avarierea 
echipamentului, acestea pot conducem în caz de 
valorificare ulterioară a echipamentului, la atingeri 
aduse sănătății sau la contaminări ale apelor și 
solului.

Informație cu privire la zgomot și vibrații
• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 

de emisii de zgomot menționate au fost 
măsurate în conformitate cu o metodă de 
testare standardizată și pot fi utilizate pentru a 
compara o unealtă electrică cu alta.

• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 
de emisie de zgomot menționate pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru o evaluare 
preliminară a expunerii.

Pericol de rănire datorat vibrațiilor!
AVERTISMENT!

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării 
efective a uneltei electrice pot diferi de valorile 
menționate, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică, în special de tipul 
piesei prelucrate.

• Încercați să mențineți vibrațiile cât mai jos. Măsuri 
exemplare pentru reducerea expunerii la vibrații: se 
poartă mănuși atunci când se folosește instrumentul 
și se limitează orele de lucru. Toate componentele 
ciclului de funcționare trebuie luate în considerare 
(de exemplu, momentele în care scula electrică este 
utilizată și cele în care este pornită, dar funcționează 
fără sarcină).

AVERTISMENT! Afectarea auzului! 
Efectul zgomotului poate conduce la 
afectarea auzului.

•  Efectuați lucrări numai cu o cască de protecție a 
auzului corespunzătoare.

•  Și persoanele din apropiere trebuie să poarte o 
cască de protecție a auzului corespunzătoare.

AVERTISMENT! Poluare fonică! Este 
inevitabilă o anumită poluare fonică 
datorată uneltei electrice.

• Programați lucrările care impun zgomote 
intense în intervale autorizate și prevăzute în 
acest scop.

• Respectați, dacă este cazul, eventualele 
perioade de odihnă și limitați durata lucrărilor la 
minimum necesar.

Declarație de conformitate CE
Informații și norme pot fi consultate în 
declarația de conformitate CE anexată.

Garanție
Kaufland vă oferă o garanție de 3 ani de la data 
achiziției. Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
nerespectarea instrucțiunilor de exploatare, utilizarea 
necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, 
reparațiile neautorizate sau întreținerea și îngrijirea 
necorespunzătoare.

Îndepărtarea și suprafața:
• Viteza de îndepărtare și calitatea suprafeței sunt determinate de viteza benzii și de grosimea granulației 

benzii de șlefuire (vezi și secțiunea „Selectarea vitezei și a benzii de șlefuire”). Procesul de șlefuire:
• Puneți dispozitivul pornit pe piesa de lucru și lucrați cu o alimentare moderată.
Efectuați procesul de șlefuire paralel și suprapus pe șinele de șlefuire. Pentru a evita deranjarea, marcajele 
transversale de șlefuit, numai în direcția granulației. După prelucrare, ridicați dispozitivul de pe piesa de lucru 
și abia apoi opriți-l.

NOTĂ: Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini în timp ce lucrați.

Operare
Porniți și opriți
Puteți alege între funcționarea instantanee și continuă atunci când folosiți șlefuitorul cu bandă.

Porniți operarea pe moment:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Dezactivați funcționarea pe moment:
• Eliberați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Porniți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1), țineți-l apăsat și apăsați butonul de blocarea comutatorului 

PORNIT/ OPRIT (10).

Opriți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1) și eliberați-l.

Goliți sacul de praf
Sacul de praf (11) trebuie golit la fiecare 5-10 minute în timpul funcționării.
• Scoateți sacul de praf (11) (a se vedea capitolul "Montarea / îndepărtarea extractorului de praf“)
• Agitați sacul de praf (11) peste o coșul de gunoi pentru a-l goli).
• Puneți sacul de praf (11) pe dispozitiv.

Iluminare LED
• Mașina de șlefuit cu bandă are iluminare cu LED (17).
• Iluminarea cu LED-uri se aprinde imediat ce apăsați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
• Iluminarea cu LED-uri se stinge imediat ce eliberați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
Selectați viteza și banda de șlefuire
Cu roata de reglare a vitezei benzii (5) puteți selecta viteza chiar și atunci când dispozitivul funcționează. 
Viteza optimă a benzii depinde de piesa de prelucrat sau de materialul care trebuie prelucrat. Determinați 
întotdeauna cea mai bună viteză într-un experiment practic. Următorul tabel conține valori care nu sunt 
obligatorii, care vă facilitează determinarea.

Pauza de lucru
• Aduceți mânerul suplimentar (2) în poziția orizontală.
• Întoarceți scula electrică așa cum se arată în figura A și așezați-o pe o suprafață de lucru stabilă.
• Introduceți două cleme cu șuruburi (15) în adânciturile pentru cleme cu șurub (8) furnizate și strângeți scula 

electrică.

NOTE:
• Nu prelucrați niciodată lemnul și metalul cu aceeași bandă de șlefuire (13).
• Benzile de șlefuire uzate sau rupte pot deteriora piesa de prelucrat. Prin urmare, înlocuiți benzile de șlefuire la timp.
• Depozitați benzile de șlefuire doar agățate, întrucât acestea vor deveni inutilizabile datorită îndoiturilor etc.

Instrucțiuni de utilizare
Descrierea componentelor
1. Comutator PORNIT/OPRIT
2. Mâner suplimentar
3. Capac frontal
4. Maneta de întindere pentru 
 mașina de șlefuit cu bandă
5. Roată de reglare pentru viteza benzii
6. Mâner
7. Șurub de reglare a mânerului
8. Adâncituri pentru clemă cu șurub
9. Conexiune pentru sac de praf

Punere în funcțiune
Bandă de șlefuire prindere /schimbare

AVERTIZARE! Riscul de rănire! Opriți dispozitivul înainte de toate intervențiile asupra 
acestuia și scoateți ștecherul din priză.

• Slăbiți dispozitivul de întindere pentru banda de șlefuire (13), de maneta de întindere pentru mașina de 
șlefuit cu bandă (4) se basculează în totalitate spre exterior. Banda de șlefuit (13) poate fi văzută.

• Acum puneți o bandă de șlefuire nouă sau înlocuiți-o pentru a prelucra alt material sau pentru a schimba 
granulația.

IMPORTANT: Direcțiile săgeții din interiorul benzii de șlefuire (13) și de pe carcasa dispozitivului trebuie să se 
potrivească.
• Împingeți maneta de întindere pentru mașina de șlefuit (4) înapoi în poziția de pornire.

Banda de șlefuit (13) reglare manuală
Dacă rularea benzii nu este centrată după pornire, poate fi necesar să reajustați rularea manuală.
• Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de reglare pentru rularea benzii (12) pe rola frontală până când 

banda de șlefuire (13) curge în centru.
IMPORTANT: Asigurați-vă absolut că banda de șlefuit (13) nu se macină în carcasă. Verificați rularea benzii 
în mod regulat și reglați-o, dacă este necesar, cu șurubul de reglare pentru rularea benzii (12).

Reglați mânerul suplimentar
Puteți seta mânerul suplimentar (2) în mai multe poziții.
• Pentru a regla mânerul suplimentar, slăbiți șurubul pentru reglarea mânerului (7).
• Setați mânerul suplimentar (2) la poziția dorită.
• Strângeți din nou șurubul pentru reglarea mânerului (7).

Îndoiți capacul frontal (consultați Fig. B)
Puteți plia capacul frontal (3) pentru a șlefui în locuri greu accesibile

AVERTIZARE! Capacul frontal (3) poate fi pliat numai dacă mânerul suplimentar (2) a 
fost pliat (vezi capitolul "Setarea mânerului suplimentar“).

• Îndoiți capacul frontal (3).

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Atașați / îndepărtați extractorului de praf

AVERTIZARE! Pericol de explozie!
• În cazul unui amestec exploziv de praf / aer, trebuie să folosiți un extractor special adecvat. 

RISCUL DE INCENDIU DIN SCÂNTEI! Nu folosiți extractorul prafului (sacul de praf (11) sau 
aspiratorul) atunci când șlefuiți metalele.). 

• Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este considerat cancerigen.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu!
• Când lucrați cu dispozitive electrice care au un sac de praf sau care pot fi conectate la 

aspirator de un dispozitiv de extracție a prafului, există riscul de incendiu! În condiții 
nefavorabile, cum ar fi cu scântei zburătoare - la șlefuire, reziduurile de metal sau metal în 
lemn - praful de lemn din sacul de praf (sau în sacul de praf a aspiratorului) se poate 
aprinde. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care praful de lemn este 
amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice și materialul care trebuie 
șlefuit este fierbinte după o muncă îndelungată. Evitați supraîncălzirea materialului și a 
dispozitivului și goliți întotdeauna sacul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de 
pauze.

• Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.
• Respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru materialele care urmează să fie 

procesate. 

Purtați o mască de praf.

Atașați sacul de praf:
• Împingeți reductorul (14) al sacului de praf (11) de sus pe conexiunea sacului de praf (9).

Demontați / îndepărtați sacul de praf:
• Trageți sacul de praf (11) în sus.

Conectați adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Glisați adaptorul de aspirație (16) pe conexiune pentru sacul de praf (9).
• Împingeți furtunul unui aspirator permis (de exemplu, un aspirator de atelier) pe adaptorul de aspirație 

(16).

Scoateți adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Scoateți furtunul aspiratorului.
• Scoateți adaptorul de aspirație (16) din conexiunea pentru sacul de praf (9).
Instrucțiuni de lucru
Presiunea scăzută de șlefuire este suficientă:
• Lucrați cu presiune scăzută de șlefuire. Greutatea proprie a șlefuitorului cu banda este suficientă pentru 

o performanță bună de șlefuire. În plus, acest mod de funcționare protejează uzura benzii de șlefuire, iar 
suprafața piesei devine mai fină.

Curățare și întreținere
AVERTISMENT!
PERICOL DE RĂNIRE!
Decuplați în toate situațiile 
ștecărul din priză, înainte de a 
efectua lucrări la nivelul 
echipamentului.

•  Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu 
peri de metal sau nailon sau obiecte de 
curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, 
șpacluri dure și alte elemente similare. Acestea 
pot avaria suprafețele.

•  Curățați carcasa numai cu o lavetă uscată și 
moale.

•  Îndepărtați impuritățile persistente cu o lavetă 
umezită ușor și un detergent delicat pentru 
vase.

•  Nu poziționați în nicio situație unealta electrică 
sub jet de apă și nu o introduceți în niciun caz 
într-un bazin sau un castron cu apă sau 
detergent.

•  Uscați corespunzător unealta electrică înainte 
de depozitare

Întreținere și depozitare
Întreținere
•  Aparatul nu necesită efectuarea de lucrări de 

întreținere.

Înlocuirea cablului de alimentare
•  În cazul în care este deteriorat cablul de 

alimentare al acestui produs, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de către un atelier de 
specialitate sau de o persoană care dispune de 
calificare similară, pentru a evita pericolele.

Reparații
Acest produs nu conține componente care să 
poată fi reparate de către utilizator.
Contactați un specialist calificat pentru a verifica și 
a repara produsul.

Depozitare
1. Opriți produsul și decuplați-l de la rețea.
2. Curățați produsul conform descrierii de mai sus.
3. Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc 

întunecat, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

4. Depozitați în toate situațiile produsul într-un 
loc inaccesibil copiilor. Temperatura optimă de 
depozitare este cuprinsă între 10° C și 40° C.

5. Vă recomandăm să păstrați produsul în 
ambalajul original pentru depozitare.

Eliminarea ca deșeu
Eliminarea ca deșeu a ambalajului
Ambalajul produsului este compus din 
materiale reciclabile. Eliminați materialele 
de ambalare corespunzător marcajului lor 
la centrele de colectare publice, respectiv 
conform prescripțiilor naționale.

Indicații de eliminare ca deșeu a 
articolelor electrice

Nu eliminați aparatele electrice prin deșeurile 
menajere. Conform directivei europene 2012/19/UE 
referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și implementarea în legislația națională, 
echipamentele electronice uzate trebuie colectate 
separat și introduse în mod ecologic în circuitul de 
reciclare.

Alternativa de reciclare la solicitarea de 
returnare:
Proprietarul aparatului electric vechi poate să și 
returneze aparatul uzat la producător, pentru a-și 
îndeplini obligațiile de reciclare. Aparatul poate să 
fie însă predat și la un centru de returnare, care 
efectuează reciclarea în sensul prevederilor 
naționale de reciclare și de eliminare a deșeurilor. 
Nu sunt afectate de aceasta accesoriile și 
mijloacele auxiliare ale aparatelor vechi, ce nu 
includ componente electronice.

Instrucțiuni suplimentare cu privire la 
eliminarea deșeurilor
Restituiți echipamentul electric astfel încât să nu 
fie afectată posibilitatea de refolosire ulterioară 
sau de valorificare. Echipamentele electrice vechi 
pot conține noxe. În caz de gestionare 
necorespunzătoare sau la avarierea 
echipamentului, acestea pot conducem în caz de 
valorificare ulterioară a echipamentului, la atingeri 
aduse sănătății sau la contaminări ale apelor și 
solului.

Informație cu privire la zgomot și vibrații
• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 

de emisii de zgomot menționate au fost 
măsurate în conformitate cu o metodă de 
testare standardizată și pot fi utilizate pentru a 
compara o unealtă electrică cu alta.

• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 
de emisie de zgomot menționate pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru o evaluare 
preliminară a expunerii.

Pericol de rănire datorat vibrațiilor!
AVERTISMENT!

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării 
efective a uneltei electrice pot diferi de valorile 
menționate, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică, în special de tipul 
piesei prelucrate.

• Încercați să mențineți vibrațiile cât mai jos. Măsuri 
exemplare pentru reducerea expunerii la vibrații: se 
poartă mănuși atunci când se folosește instrumentul 
și se limitează orele de lucru. Toate componentele 
ciclului de funcționare trebuie luate în considerare 
(de exemplu, momentele în care scula electrică este 
utilizată și cele în care este pornită, dar funcționează 
fără sarcină).

AVERTISMENT! Afectarea auzului! 
Efectul zgomotului poate conduce la 
afectarea auzului.

•  Efectuați lucrări numai cu o cască de protecție a 
auzului corespunzătoare.

•  Și persoanele din apropiere trebuie să poarte o 
cască de protecție a auzului corespunzătoare.

AVERTISMENT! Poluare fonică! Este 
inevitabilă o anumită poluare fonică 
datorată uneltei electrice.

• Programați lucrările care impun zgomote 
intense în intervale autorizate și prevăzute în 
acest scop.

• Respectați, dacă este cazul, eventualele 
perioade de odihnă și limitați durata lucrărilor la 
minimum necesar.

Declarație de conformitate CE
Informații și norme pot fi consultate în 
declarația de conformitate CE anexată.

Garanție
Kaufland vă oferă o garanție de 3 ani de la data 
achiziției. Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
nerespectarea instrucțiunilor de exploatare, utilizarea 
necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, 
reparațiile neautorizate sau întreținerea și îngrijirea 
necorespunzătoare.

Îndepărtarea și suprafața:
• Viteza de îndepărtare și calitatea suprafeței sunt determinate de viteza benzii și de grosimea granulației 

benzii de șlefuire (vezi și secțiunea „Selectarea vitezei și a benzii de șlefuire”). Procesul de șlefuire:
• Puneți dispozitivul pornit pe piesa de lucru și lucrați cu o alimentare moderată.
Efectuați procesul de șlefuire paralel și suprapus pe șinele de șlefuire. Pentru a evita deranjarea, marcajele 
transversale de șlefuit, numai în direcția granulației. După prelucrare, ridicați dispozitivul de pe piesa de lucru 
și abia apoi opriți-l.

NOTĂ: Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini în timp ce lucrați.

Operare
Porniți și opriți
Puteți alege între funcționarea instantanee și continuă atunci când folosiți șlefuitorul cu bandă.

Porniți operarea pe moment:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Dezactivați funcționarea pe moment:
• Eliberați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Porniți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1), țineți-l apăsat și apăsați butonul de blocarea comutatorului 

PORNIT/ OPRIT (10).

Opriți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1) și eliberați-l.

Goliți sacul de praf
Sacul de praf (11) trebuie golit la fiecare 5-10 minute în timpul funcționării.
• Scoateți sacul de praf (11) (a se vedea capitolul "Montarea / îndepărtarea extractorului de praf“)
• Agitați sacul de praf (11) peste o coșul de gunoi pentru a-l goli).
• Puneți sacul de praf (11) pe dispozitiv.

Iluminare LED
• Mașina de șlefuit cu bandă are iluminare cu LED (17).
• Iluminarea cu LED-uri se aprinde imediat ce apăsați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
• Iluminarea cu LED-uri se stinge imediat ce eliberați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
Selectați viteza și banda de șlefuire
Cu roata de reglare a vitezei benzii (5) puteți selecta viteza chiar și atunci când dispozitivul funcționează. 
Viteza optimă a benzii depinde de piesa de prelucrat sau de materialul care trebuie prelucrat. Determinați 
întotdeauna cea mai bună viteză într-un experiment practic. Următorul tabel conține valori care nu sunt 
obligatorii, care vă facilitează determinarea.

Pauza de lucru
• Aduceți mânerul suplimentar (2) în poziția orizontală.
• Întoarceți scula electrică așa cum se arată în figura A și așezați-o pe o suprafață de lucru stabilă.
• Introduceți două cleme cu șuruburi (15) în adânciturile pentru cleme cu șurub (8) furnizate și strângeți scula 

electrică.

NOTE:
• Nu prelucrați niciodată lemnul și metalul cu aceeași bandă de șlefuire (13).
• Benzile de șlefuire uzate sau rupte pot deteriora piesa de prelucrat. Prin urmare, înlocuiți benzile de șlefuire la timp.
• Depozitați benzile de șlefuire doar agățate, întrucât acestea vor deveni inutilizabile datorită îndoiturilor etc.

Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:

Tip de lemn: rășinoase
60
240
mare (5-6)

Instrucțiuni de utilizare
Descrierea componentelor
1. Comutator PORNIT/OPRIT
2. Mâner suplimentar
3. Capac frontal
4. Maneta de întindere pentru 
 mașina de șlefuit cu bandă
5. Roată de reglare pentru viteza benzii
6. Mâner
7. Șurub de reglare a mânerului
8. Adâncituri pentru clemă cu șurub
9. Conexiune pentru sac de praf

Punere în funcțiune
Bandă de șlefuire prindere /schimbare

AVERTIZARE! Riscul de rănire! Opriți dispozitivul înainte de toate intervențiile asupra 
acestuia și scoateți ștecherul din priză.

• Slăbiți dispozitivul de întindere pentru banda de șlefuire (13), de maneta de întindere pentru mașina de 
șlefuit cu bandă (4) se basculează în totalitate spre exterior. Banda de șlefuit (13) poate fi văzută.

• Acum puneți o bandă de șlefuire nouă sau înlocuiți-o pentru a prelucra alt material sau pentru a schimba 
granulația.

IMPORTANT: Direcțiile săgeții din interiorul benzii de șlefuire (13) și de pe carcasa dispozitivului trebuie să se 
potrivească.
• Împingeți maneta de întindere pentru mașina de șlefuit (4) înapoi în poziția de pornire.

Banda de șlefuit (13) reglare manuală
Dacă rularea benzii nu este centrată după pornire, poate fi necesar să reajustați rularea manuală.
• Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de reglare pentru rularea benzii (12) pe rola frontală până când 

banda de șlefuire (13) curge în centru.
IMPORTANT: Asigurați-vă absolut că banda de șlefuit (13) nu se macină în carcasă. Verificați rularea benzii 
în mod regulat și reglați-o, dacă este necesar, cu șurubul de reglare pentru rularea benzii (12).

Reglați mânerul suplimentar
Puteți seta mânerul suplimentar (2) în mai multe poziții.
• Pentru a regla mânerul suplimentar, slăbiți șurubul pentru reglarea mânerului (7).
• Setați mânerul suplimentar (2) la poziția dorită.
• Strângeți din nou șurubul pentru reglarea mânerului (7).

Îndoiți capacul frontal (consultați Fig. B)
Puteți plia capacul frontal (3) pentru a șlefui în locuri greu accesibile

AVERTIZARE! Capacul frontal (3) poate fi pliat numai dacă mânerul suplimentar (2) a 
fost pliat (vezi capitolul "Setarea mânerului suplimentar“).

• Îndoiți capacul frontal (3).

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Atașați / îndepărtați extractorului de praf

AVERTIZARE! Pericol de explozie!
• În cazul unui amestec exploziv de praf / aer, trebuie să folosiți un extractor special adecvat. 

RISCUL DE INCENDIU DIN SCÂNTEI! Nu folosiți extractorul prafului (sacul de praf (11) sau 
aspiratorul) atunci când șlefuiți metalele.). 

• Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este considerat cancerigen.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu!
• Când lucrați cu dispozitive electrice care au un sac de praf sau care pot fi conectate la 

aspirator de un dispozitiv de extracție a prafului, există riscul de incendiu! În condiții 
nefavorabile, cum ar fi cu scântei zburătoare - la șlefuire, reziduurile de metal sau metal în 
lemn - praful de lemn din sacul de praf (sau în sacul de praf a aspiratorului) se poate 
aprinde. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care praful de lemn este 
amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice și materialul care trebuie 
șlefuit este fierbinte după o muncă îndelungată. Evitați supraîncălzirea materialului și a 
dispozitivului și goliți întotdeauna sacul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de 
pauze.

• Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.
• Respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru materialele care urmează să fie 

procesate. 

Purtați o mască de praf.

Atașați sacul de praf:
• Împingeți reductorul (14) al sacului de praf (11) de sus pe conexiunea sacului de praf (9).

Demontați / îndepărtați sacul de praf:
• Trageți sacul de praf (11) în sus.

Conectați adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Glisați adaptorul de aspirație (16) pe conexiune pentru sacul de praf (9).
• Împingeți furtunul unui aspirator permis (de exemplu, un aspirator de atelier) pe adaptorul de aspirație 

(16).

Scoateți adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Scoateți furtunul aspiratorului.
• Scoateți adaptorul de aspirație (16) din conexiunea pentru sacul de praf (9).
Instrucțiuni de lucru
Presiunea scăzută de șlefuire este suficientă:
• Lucrați cu presiune scăzută de șlefuire. Greutatea proprie a șlefuitorului cu banda este suficientă pentru 

o performanță bună de șlefuire. În plus, acest mod de funcționare protejează uzura benzii de șlefuire, iar 
suprafața piesei devine mai fină.

Curățare și întreținere
AVERTISMENT!
PERICOL DE RĂNIRE!
Decuplați în toate situațiile 
ștecărul din priză, înainte de a 
efectua lucrări la nivelul 
echipamentului.

•  Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu 
peri de metal sau nailon sau obiecte de 
curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, 
șpacluri dure și alte elemente similare. Acestea 
pot avaria suprafețele.

•  Curățați carcasa numai cu o lavetă uscată și 
moale.

•  Îndepărtați impuritățile persistente cu o lavetă 
umezită ușor și un detergent delicat pentru 
vase.

•  Nu poziționați în nicio situație unealta electrică 
sub jet de apă și nu o introduceți în niciun caz 
într-un bazin sau un castron cu apă sau 
detergent.

•  Uscați corespunzător unealta electrică înainte 
de depozitare

Întreținere și depozitare
Întreținere
•  Aparatul nu necesită efectuarea de lucrări de 

întreținere.

Înlocuirea cablului de alimentare
•  În cazul în care este deteriorat cablul de 

alimentare al acestui produs, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de către un atelier de 
specialitate sau de o persoană care dispune de 
calificare similară, pentru a evita pericolele.

Reparații
Acest produs nu conține componente care să 
poată fi reparate de către utilizator.
Contactați un specialist calificat pentru a verifica și 
a repara produsul.

Depozitare
1. Opriți produsul și decuplați-l de la rețea.
2. Curățați produsul conform descrierii de mai sus.
3. Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc 

întunecat, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

4. Depozitați în toate situațiile produsul într-un 
loc inaccesibil copiilor. Temperatura optimă de 
depozitare este cuprinsă între 10° C și 40° C.

5. Vă recomandăm să păstrați produsul în 
ambalajul original pentru depozitare.

Eliminarea ca deșeu
Eliminarea ca deșeu a ambalajului
Ambalajul produsului este compus din 
materiale reciclabile. Eliminați materialele 
de ambalare corespunzător marcajului lor 
la centrele de colectare publice, respectiv 
conform prescripțiilor naționale.

Indicații de eliminare ca deșeu a 
articolelor electrice

Nu eliminați aparatele electrice prin deșeurile 
menajere. Conform directivei europene 2012/19/UE 
referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și implementarea în legislația națională, 
echipamentele electronice uzate trebuie colectate 
separat și introduse în mod ecologic în circuitul de 
reciclare.

Alternativa de reciclare la solicitarea de 
returnare:
Proprietarul aparatului electric vechi poate să și 
returneze aparatul uzat la producător, pentru a-și 
îndeplini obligațiile de reciclare. Aparatul poate să 
fie însă predat și la un centru de returnare, care 
efectuează reciclarea în sensul prevederilor 
naționale de reciclare și de eliminare a deșeurilor. 
Nu sunt afectate de aceasta accesoriile și 
mijloacele auxiliare ale aparatelor vechi, ce nu 
includ componente electronice.

Instrucțiuni suplimentare cu privire la 
eliminarea deșeurilor
Restituiți echipamentul electric astfel încât să nu 
fie afectată posibilitatea de refolosire ulterioară 
sau de valorificare. Echipamentele electrice vechi 
pot conține noxe. În caz de gestionare 
necorespunzătoare sau la avarierea 
echipamentului, acestea pot conducem în caz de 
valorificare ulterioară a echipamentului, la atingeri 
aduse sănătății sau la contaminări ale apelor și 
solului.

Informație cu privire la zgomot și vibrații
• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 

de emisii de zgomot menționate au fost 
măsurate în conformitate cu o metodă de 
testare standardizată și pot fi utilizate pentru a 
compara o unealtă electrică cu alta.

• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 
de emisie de zgomot menționate pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru o evaluare 
preliminară a expunerii.

Pericol de rănire datorat vibrațiilor!
AVERTISMENT!

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării 
efective a uneltei electrice pot diferi de valorile 
menționate, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică, în special de tipul 
piesei prelucrate.

• Încercați să mențineți vibrațiile cât mai jos. Măsuri 
exemplare pentru reducerea expunerii la vibrații: se 
poartă mănuși atunci când se folosește instrumentul 
și se limitează orele de lucru. Toate componentele 
ciclului de funcționare trebuie luate în considerare 
(de exemplu, momentele în care scula electrică este 
utilizată și cele în care este pornită, dar funcționează 
fără sarcină).

AVERTISMENT! Afectarea auzului! 
Efectul zgomotului poate conduce la 
afectarea auzului.

•  Efectuați lucrări numai cu o cască de protecție a 
auzului corespunzătoare.

•  Și persoanele din apropiere trebuie să poarte o 
cască de protecție a auzului corespunzătoare.

AVERTISMENT! Poluare fonică! Este 
inevitabilă o anumită poluare fonică 
datorată uneltei electrice.

• Programați lucrările care impun zgomote 
intense în intervale autorizate și prevăzute în 
acest scop.

• Respectați, dacă este cazul, eventualele 
perioade de odihnă și limitați durata lucrărilor la 
minimum necesar.

Declarație de conformitate CE
Informații și norme pot fi consultate în 
declarația de conformitate CE anexată.

Garanție
Kaufland vă oferă o garanție de 3 ani de la data 
achiziției. Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
nerespectarea instrucțiunilor de exploatare, utilizarea 
necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, 
reparațiile neautorizate sau întreținerea și îngrijirea 
necorespunzătoare.

Îndepărtarea și suprafața:
• Viteza de îndepărtare și calitatea suprafeței sunt determinate de viteza benzii și de grosimea granulației 

benzii de șlefuire (vezi și secțiunea „Selectarea vitezei și a benzii de șlefuire”). Procesul de șlefuire:
• Puneți dispozitivul pornit pe piesa de lucru și lucrați cu o alimentare moderată.
Efectuați procesul de șlefuire paralel și suprapus pe șinele de șlefuire. Pentru a evita deranjarea, marcajele 
transversale de șlefuit, numai în direcția granulației. După prelucrare, ridicați dispozitivul de pe piesa de lucru 
și abia apoi opriți-l.

NOTĂ: Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini în timp ce lucrați.

Operare
Porniți și opriți
Puteți alege între funcționarea instantanee și continuă atunci când folosiți șlefuitorul cu bandă.

Porniți operarea pe moment:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Dezactivați funcționarea pe moment:
• Eliberați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Porniți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1), țineți-l apăsat și apăsați butonul de blocarea comutatorului 

PORNIT/ OPRIT (10).

Opriți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1) și eliberați-l.

Goliți sacul de praf
Sacul de praf (11) trebuie golit la fiecare 5-10 minute în timpul funcționării.
• Scoateți sacul de praf (11) (a se vedea capitolul "Montarea / îndepărtarea extractorului de praf“)
• Agitați sacul de praf (11) peste o coșul de gunoi pentru a-l goli).
• Puneți sacul de praf (11) pe dispozitiv.

Iluminare LED
• Mașina de șlefuit cu bandă are iluminare cu LED (17).
• Iluminarea cu LED-uri se aprinde imediat ce apăsați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
• Iluminarea cu LED-uri se stinge imediat ce eliberați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
Selectați viteza și banda de șlefuire
Cu roata de reglare a vitezei benzii (5) puteți selecta viteza chiar și atunci când dispozitivul funcționează. 
Viteza optimă a benzii depinde de piesa de prelucrat sau de materialul care trebuie prelucrat. Determinați 
întotdeauna cea mai bună viteză într-un experiment practic. Următorul tabel conține valori care nu sunt 
obligatorii, care vă facilitează determinarea.

Pauza de lucru
• Aduceți mânerul suplimentar (2) în poziția orizontală.
• Întoarceți scula electrică așa cum se arată în figura A și așezați-o pe o suprafață de lucru stabilă.
• Introduceți două cleme cu șuruburi (15) în adânciturile pentru cleme cu șurub (8) furnizate și strângeți scula 

electrică.

NOTE:
• Nu prelucrați niciodată lemnul și metalul cu aceeași bandă de șlefuire (13).
• Benzile de șlefuire uzate sau rupte pot deteriora piesa de prelucrat. Prin urmare, înlocuiți benzile de șlefuire la timp.
• Depozitați benzile de șlefuire doar agățate, întrucât acestea vor deveni inutilizabile datorită îndoiturilor etc.

Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:
Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:
Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:
Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:
Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:
Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:
Parametrii de lucru
Șlefuire grosieră (granulație):
Șlefuire fină (granulație):
Selecția vitezei:

Tip de lemn: Lemn de esență tare
60
180
mare (5-6)
Tip de lemn: Placă aglomerată
60
150
mare (5-6)
Eliminarea lacurilor, vopselelor
60
-
mare (5-6)
Lacuri, vopsele cu nisip
150
320
scăzut (1-2)
Oțel și îndepărtare rugină
40
120
mediu - mare (3-4)
Materiale plastice
120
240
scăzut – mediu (2-3)
Metale neferoase (de exemplu, aluminiu)
80
150
mediu - mare (3-4)

Instrucțiuni de utilizare
Descrierea componentelor
1. Comutator PORNIT/OPRIT
2. Mâner suplimentar
3. Capac frontal
4. Maneta de întindere pentru 
 mașina de șlefuit cu bandă
5. Roată de reglare pentru viteza benzii
6. Mâner
7. Șurub de reglare a mânerului
8. Adâncituri pentru clemă cu șurub
9. Conexiune pentru sac de praf

Punere în funcțiune
Bandă de șlefuire prindere /schimbare

AVERTIZARE! Riscul de rănire! Opriți dispozitivul înainte de toate intervențiile asupra 
acestuia și scoateți ștecherul din priză.

• Slăbiți dispozitivul de întindere pentru banda de șlefuire (13), de maneta de întindere pentru mașina de 
șlefuit cu bandă (4) se basculează în totalitate spre exterior. Banda de șlefuit (13) poate fi văzută.

• Acum puneți o bandă de șlefuire nouă sau înlocuiți-o pentru a prelucra alt material sau pentru a schimba 
granulația.

IMPORTANT: Direcțiile săgeții din interiorul benzii de șlefuire (13) și de pe carcasa dispozitivului trebuie să se 
potrivească.
• Împingeți maneta de întindere pentru mașina de șlefuit (4) înapoi în poziția de pornire.

Banda de șlefuit (13) reglare manuală
Dacă rularea benzii nu este centrată după pornire, poate fi necesar să reajustați rularea manuală.
• Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de reglare pentru rularea benzii (12) pe rola frontală până când 

banda de șlefuire (13) curge în centru.
IMPORTANT: Asigurați-vă absolut că banda de șlefuit (13) nu se macină în carcasă. Verificați rularea benzii 
în mod regulat și reglați-o, dacă este necesar, cu șurubul de reglare pentru rularea benzii (12).

Reglați mânerul suplimentar
Puteți seta mânerul suplimentar (2) în mai multe poziții.
• Pentru a regla mânerul suplimentar, slăbiți șurubul pentru reglarea mânerului (7).
• Setați mânerul suplimentar (2) la poziția dorită.
• Strângeți din nou șurubul pentru reglarea mânerului (7).

Îndoiți capacul frontal (consultați Fig. B)
Puteți plia capacul frontal (3) pentru a șlefui în locuri greu accesibile

AVERTIZARE! Capacul frontal (3) poate fi pliat numai dacă mânerul suplimentar (2) a 
fost pliat (vezi capitolul "Setarea mânerului suplimentar“).

• Îndoiți capacul frontal (3).

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Atașați / îndepărtați extractorului de praf

AVERTIZARE! Pericol de explozie!
• În cazul unui amestec exploziv de praf / aer, trebuie să folosiți un extractor special adecvat. 

RISCUL DE INCENDIU DIN SCÂNTEI! Nu folosiți extractorul prafului (sacul de praf (11) sau 
aspiratorul) atunci când șlefuiți metalele.). 

• Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este considerat cancerigen.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu!
• Când lucrați cu dispozitive electrice care au un sac de praf sau care pot fi conectate la 

aspirator de un dispozitiv de extracție a prafului, există riscul de incendiu! În condiții 
nefavorabile, cum ar fi cu scântei zburătoare - la șlefuire, reziduurile de metal sau metal în 
lemn - praful de lemn din sacul de praf (sau în sacul de praf a aspiratorului) se poate 
aprinde. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care praful de lemn este 
amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice și materialul care trebuie 
șlefuit este fierbinte după o muncă îndelungată. Evitați supraîncălzirea materialului și a 
dispozitivului și goliți întotdeauna sacul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de 
pauze.

• Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.
• Respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru materialele care urmează să fie 

procesate. 

Purtați o mască de praf.

Atașați sacul de praf:
• Împingeți reductorul (14) al sacului de praf (11) de sus pe conexiunea sacului de praf (9).

Demontați / îndepărtați sacul de praf:
• Trageți sacul de praf (11) în sus.

Conectați adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Glisați adaptorul de aspirație (16) pe conexiune pentru sacul de praf (9).
• Împingeți furtunul unui aspirator permis (de exemplu, un aspirator de atelier) pe adaptorul de aspirație 

(16).

Scoateți adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Scoateți furtunul aspiratorului.
• Scoateți adaptorul de aspirație (16) din conexiunea pentru sacul de praf (9).
Instrucțiuni de lucru
Presiunea scăzută de șlefuire este suficientă:
• Lucrați cu presiune scăzută de șlefuire. Greutatea proprie a șlefuitorului cu banda este suficientă pentru 

o performanță bună de șlefuire. În plus, acest mod de funcționare protejează uzura benzii de șlefuire, iar 
suprafața piesei devine mai fină.

Curățare și întreținere
AVERTISMENT!
PERICOL DE RĂNIRE!
Decuplați în toate situațiile 
ștecărul din priză, înainte de a 
efectua lucrări la nivelul 
echipamentului.

•  Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu 
peri de metal sau nailon sau obiecte de 
curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, 
șpacluri dure și alte elemente similare. Acestea 
pot avaria suprafețele.

•  Curățați carcasa numai cu o lavetă uscată și 
moale.

•  Îndepărtați impuritățile persistente cu o lavetă 
umezită ușor și un detergent delicat pentru 
vase.

•  Nu poziționați în nicio situație unealta electrică 
sub jet de apă și nu o introduceți în niciun caz 
într-un bazin sau un castron cu apă sau 
detergent.

•  Uscați corespunzător unealta electrică înainte 
de depozitare

Întreținere și depozitare
Întreținere
•  Aparatul nu necesită efectuarea de lucrări de 

întreținere.

Înlocuirea cablului de alimentare
•  În cazul în care este deteriorat cablul de 

alimentare al acestui produs, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de către un atelier de 
specialitate sau de o persoană care dispune de 
calificare similară, pentru a evita pericolele.

Reparații
Acest produs nu conține componente care să 
poată fi reparate de către utilizator.
Contactați un specialist calificat pentru a verifica și 
a repara produsul.

Depozitare
1. Opriți produsul și decuplați-l de la rețea.
2. Curățați produsul conform descrierii de mai sus.
3. Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc 

întunecat, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

4. Depozitați în toate situațiile produsul într-un 
loc inaccesibil copiilor. Temperatura optimă de 
depozitare este cuprinsă între 10° C și 40° C.

5. Vă recomandăm să păstrați produsul în 
ambalajul original pentru depozitare.

Eliminarea ca deșeu
Eliminarea ca deșeu a ambalajului
Ambalajul produsului este compus din 
materiale reciclabile. Eliminați materialele 
de ambalare corespunzător marcajului lor 
la centrele de colectare publice, respectiv 
conform prescripțiilor naționale.

Indicații de eliminare ca deșeu a 
articolelor electrice

Nu eliminați aparatele electrice prin deșeurile 
menajere. Conform directivei europene 2012/19/UE 
referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și implementarea în legislația națională, 
echipamentele electronice uzate trebuie colectate 
separat și introduse în mod ecologic în circuitul de 
reciclare.

Alternativa de reciclare la solicitarea de 
returnare:
Proprietarul aparatului electric vechi poate să și 
returneze aparatul uzat la producător, pentru a-și 
îndeplini obligațiile de reciclare. Aparatul poate să 
fie însă predat și la un centru de returnare, care 
efectuează reciclarea în sensul prevederilor 
naționale de reciclare și de eliminare a deșeurilor. 
Nu sunt afectate de aceasta accesoriile și 
mijloacele auxiliare ale aparatelor vechi, ce nu 
includ componente electronice.

Instrucțiuni suplimentare cu privire la 
eliminarea deșeurilor
Restituiți echipamentul electric astfel încât să nu 
fie afectată posibilitatea de refolosire ulterioară 
sau de valorificare. Echipamentele electrice vechi 
pot conține noxe. În caz de gestionare 
necorespunzătoare sau la avarierea 
echipamentului, acestea pot conducem în caz de 
valorificare ulterioară a echipamentului, la atingeri 
aduse sănătății sau la contaminări ale apelor și 
solului.

Informație cu privire la zgomot și vibrații
• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 

de emisii de zgomot menționate au fost 
măsurate în conformitate cu o metodă de 
testare standardizată și pot fi utilizate pentru a 
compara o unealtă electrică cu alta.

• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 
de emisie de zgomot menționate pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru o evaluare 
preliminară a expunerii.

Pericol de rănire datorat vibrațiilor!
AVERTISMENT!

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării 
efective a uneltei electrice pot diferi de valorile 
menționate, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică, în special de tipul 
piesei prelucrate.

• Încercați să mențineți vibrațiile cât mai jos. Măsuri 
exemplare pentru reducerea expunerii la vibrații: se 
poartă mănuși atunci când se folosește instrumentul 
și se limitează orele de lucru. Toate componentele 
ciclului de funcționare trebuie luate în considerare 
(de exemplu, momentele în care scula electrică este 
utilizată și cele în care este pornită, dar funcționează 
fără sarcină).

AVERTISMENT! Afectarea auzului! 
Efectul zgomotului poate conduce la 
afectarea auzului.

•  Efectuați lucrări numai cu o cască de protecție a 
auzului corespunzătoare.

•  Și persoanele din apropiere trebuie să poarte o 
cască de protecție a auzului corespunzătoare.

AVERTISMENT! Poluare fonică! Este 
inevitabilă o anumită poluare fonică 
datorată uneltei electrice.

• Programați lucrările care impun zgomote 
intense în intervale autorizate și prevăzute în 
acest scop.

• Respectați, dacă este cazul, eventualele 
perioade de odihnă și limitați durata lucrărilor la 
minimum necesar.

Declarație de conformitate CE
Informații și norme pot fi consultate în 
declarația de conformitate CE anexată.

Garanție
Kaufland vă oferă o garanție de 3 ani de la data 
achiziției. Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
nerespectarea instrucțiunilor de exploatare, utilizarea 
necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, 
reparațiile neautorizate sau întreținerea și îngrijirea 
necorespunzătoare.

Îndepărtarea și suprafața:
• Viteza de îndepărtare și calitatea suprafeței sunt determinate de viteza benzii și de grosimea granulației 

benzii de șlefuire (vezi și secțiunea „Selectarea vitezei și a benzii de șlefuire”). Procesul de șlefuire:
• Puneți dispozitivul pornit pe piesa de lucru și lucrați cu o alimentare moderată.
Efectuați procesul de șlefuire paralel și suprapus pe șinele de șlefuire. Pentru a evita deranjarea, marcajele 
transversale de șlefuit, numai în direcția granulației. După prelucrare, ridicați dispozitivul de pe piesa de lucru 
și abia apoi opriți-l.

NOTĂ: Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini în timp ce lucrați.

Operare
Porniți și opriți
Puteți alege între funcționarea instantanee și continuă atunci când folosiți șlefuitorul cu bandă.

Porniți operarea pe moment:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Dezactivați funcționarea pe moment:
• Eliberați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Porniți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1), țineți-l apăsat și apăsați butonul de blocarea comutatorului 

PORNIT/ OPRIT (10).

Opriți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1) și eliberați-l.

Goliți sacul de praf
Sacul de praf (11) trebuie golit la fiecare 5-10 minute în timpul funcționării.
• Scoateți sacul de praf (11) (a se vedea capitolul "Montarea / îndepărtarea extractorului de praf“)
• Agitați sacul de praf (11) peste o coșul de gunoi pentru a-l goli).
• Puneți sacul de praf (11) pe dispozitiv.

Iluminare LED
• Mașina de șlefuit cu bandă are iluminare cu LED (17).
• Iluminarea cu LED-uri se aprinde imediat ce apăsați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
• Iluminarea cu LED-uri se stinge imediat ce eliberați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
Selectați viteza și banda de șlefuire
Cu roata de reglare a vitezei benzii (5) puteți selecta viteza chiar și atunci când dispozitivul funcționează. 
Viteza optimă a benzii depinde de piesa de prelucrat sau de materialul care trebuie prelucrat. Determinați 
întotdeauna cea mai bună viteză într-un experiment practic. Următorul tabel conține valori care nu sunt 
obligatorii, care vă facilitează determinarea.

Pauza de lucru
• Aduceți mânerul suplimentar (2) în poziția orizontală.
• Întoarceți scula electrică așa cum se arată în figura A și așezați-o pe o suprafață de lucru stabilă.
• Introduceți două cleme cu șuruburi (15) în adânciturile pentru cleme cu șurub (8) furnizate și strângeți scula 

electrică.

NOTE:
• Nu prelucrați niciodată lemnul și metalul cu aceeași bandă de șlefuire (13).
• Benzile de șlefuire uzate sau rupte pot deteriora piesa de prelucrat. Prin urmare, înlocuiți benzile de șlefuire la timp.
• Depozitați benzile de șlefuire doar agățate, întrucât acestea vor deveni inutilizabile datorită îndoiturilor etc.

Instrucțiuni de utilizare
Descrierea componentelor
1. Comutator PORNIT/OPRIT
2. Mâner suplimentar
3. Capac frontal
4. Maneta de întindere pentru 
 mașina de șlefuit cu bandă
5. Roată de reglare pentru viteza benzii
6. Mâner
7. Șurub de reglare a mânerului
8. Adâncituri pentru clemă cu șurub
9. Conexiune pentru sac de praf

Punere în funcțiune
Bandă de șlefuire prindere /schimbare

AVERTIZARE! Riscul de rănire! Opriți dispozitivul înainte de toate intervențiile asupra 
acestuia și scoateți ștecherul din priză.

• Slăbiți dispozitivul de întindere pentru banda de șlefuire (13), de maneta de întindere pentru mașina de 
șlefuit cu bandă (4) se basculează în totalitate spre exterior. Banda de șlefuit (13) poate fi văzută.

• Acum puneți o bandă de șlefuire nouă sau înlocuiți-o pentru a prelucra alt material sau pentru a schimba 
granulația.

IMPORTANT: Direcțiile săgeții din interiorul benzii de șlefuire (13) și de pe carcasa dispozitivului trebuie să se 
potrivească.
• Împingeți maneta de întindere pentru mașina de șlefuit (4) înapoi în poziția de pornire.

Banda de șlefuit (13) reglare manuală
Dacă rularea benzii nu este centrată după pornire, poate fi necesar să reajustați rularea manuală.
• Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de reglare pentru rularea benzii (12) pe rola frontală până când 

banda de șlefuire (13) curge în centru.
IMPORTANT: Asigurați-vă absolut că banda de șlefuit (13) nu se macină în carcasă. Verificați rularea benzii 
în mod regulat și reglați-o, dacă este necesar, cu șurubul de reglare pentru rularea benzii (12).

Reglați mânerul suplimentar
Puteți seta mânerul suplimentar (2) în mai multe poziții.
• Pentru a regla mânerul suplimentar, slăbiți șurubul pentru reglarea mânerului (7).
• Setați mânerul suplimentar (2) la poziția dorită.
• Strângeți din nou șurubul pentru reglarea mânerului (7).

Îndoiți capacul frontal (consultați Fig. B)
Puteți plia capacul frontal (3) pentru a șlefui în locuri greu accesibile

AVERTIZARE! Capacul frontal (3) poate fi pliat numai dacă mânerul suplimentar (2) a 
fost pliat (vezi capitolul "Setarea mânerului suplimentar“).

• Îndoiți capacul frontal (3).

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Atașați / îndepărtați extractorului de praf

AVERTIZARE! Pericol de explozie!
• În cazul unui amestec exploziv de praf / aer, trebuie să folosiți un extractor special adecvat. 

RISCUL DE INCENDIU DIN SCÂNTEI! Nu folosiți extractorul prafului (sacul de praf (11) sau 
aspiratorul) atunci când șlefuiți metalele.). 

• Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este considerat cancerigen.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu!
• Când lucrați cu dispozitive electrice care au un sac de praf sau care pot fi conectate la 

aspirator de un dispozitiv de extracție a prafului, există riscul de incendiu! În condiții 
nefavorabile, cum ar fi cu scântei zburătoare - la șlefuire, reziduurile de metal sau metal în 
lemn - praful de lemn din sacul de praf (sau în sacul de praf a aspiratorului) se poate 
aprinde. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul în care praful de lemn este 
amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice și materialul care trebuie 
șlefuit este fierbinte după o muncă îndelungată. Evitați supraîncălzirea materialului și a 
dispozitivului și goliți întotdeauna sacul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de 
pauze.

• Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.
• Respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru materialele care urmează să fie 

procesate. 

Purtați o mască de praf.

Atașați sacul de praf:
• Împingeți reductorul (14) al sacului de praf (11) de sus pe conexiunea sacului de praf (9).

Demontați / îndepărtați sacul de praf:
• Trageți sacul de praf (11) în sus.

Conectați adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Glisați adaptorul de aspirație (16) pe conexiune pentru sacul de praf (9).
• Împingeți furtunul unui aspirator permis (de exemplu, un aspirator de atelier) pe adaptorul de aspirație 

(16).

Scoateți adaptorul de aspirație pentru aspirație externă:
• Scoateți furtunul aspiratorului.
• Scoateți adaptorul de aspirație (16) din conexiunea pentru sacul de praf (9).
Instrucțiuni de lucru
Presiunea scăzută de șlefuire este suficientă:
• Lucrați cu presiune scăzută de șlefuire. Greutatea proprie a șlefuitorului cu banda este suficientă pentru 

o performanță bună de șlefuire. În plus, acest mod de funcționare protejează uzura benzii de șlefuire, iar 
suprafața piesei devine mai fină.

Curățare și întreținere
AVERTISMENT!
PERICOL DE RĂNIRE!
Decuplați în toate situațiile 
ștecărul din priză, înainte de a 
efectua lucrări la nivelul 
echipamentului.

•  Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu 
peri de metal sau nailon sau obiecte de 
curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, 
șpacluri dure și alte elemente similare. Acestea 
pot avaria suprafețele.

•  Curățați carcasa numai cu o lavetă uscată și 
moale.

•  Îndepărtați impuritățile persistente cu o lavetă 
umezită ușor și un detergent delicat pentru 
vase.

•  Nu poziționați în nicio situație unealta electrică 
sub jet de apă și nu o introduceți în niciun caz 
într-un bazin sau un castron cu apă sau 
detergent.

•  Uscați corespunzător unealta electrică înainte 
de depozitare

Întreținere și depozitare
Întreținere
•  Aparatul nu necesită efectuarea de lucrări de 

întreținere.

Înlocuirea cablului de alimentare
•  În cazul în care este deteriorat cablul de 

alimentare al acestui produs, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de către un atelier de 
specialitate sau de o persoană care dispune de 
calificare similară, pentru a evita pericolele.

Reparații
Acest produs nu conține componente care să 
poată fi reparate de către utilizator.
Contactați un specialist calificat pentru a verifica și 
a repara produsul.

Depozitare
1. Opriți produsul și decuplați-l de la rețea.
2. Curățați produsul conform descrierii de mai sus.
3. Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc 

întunecat, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

4. Depozitați în toate situațiile produsul într-un 
loc inaccesibil copiilor. Temperatura optimă de 
depozitare este cuprinsă între 10° C și 40° C.

5. Vă recomandăm să păstrați produsul în 
ambalajul original pentru depozitare.

Eliminarea ca deșeu
Eliminarea ca deșeu a ambalajului
Ambalajul produsului este compus din 
materiale reciclabile. Eliminați materialele 
de ambalare corespunzător marcajului lor 
la centrele de colectare publice, respectiv 
conform prescripțiilor naționale.

Indicații de eliminare ca deșeu a 
articolelor electrice

Nu eliminați aparatele electrice prin deșeurile 
menajere. Conform directivei europene 2012/19/UE 
referitoare la echipamentele electrice și electronice 
vechi și implementarea în legislația națională, 
echipamentele electronice uzate trebuie colectate 
separat și introduse în mod ecologic în circuitul de 
reciclare.

Alternativa de reciclare la solicitarea de 
returnare:
Proprietarul aparatului electric vechi poate să și 
returneze aparatul uzat la producător, pentru a-și 
îndeplini obligațiile de reciclare. Aparatul poate să 
fie însă predat și la un centru de returnare, care 
efectuează reciclarea în sensul prevederilor 
naționale de reciclare și de eliminare a deșeurilor. 
Nu sunt afectate de aceasta accesoriile și 
mijloacele auxiliare ale aparatelor vechi, ce nu 
includ componente electronice.

Instrucțiuni suplimentare cu privire la 
eliminarea deșeurilor
Restituiți echipamentul electric astfel încât să nu 
fie afectată posibilitatea de refolosire ulterioară 
sau de valorificare. Echipamentele electrice vechi 
pot conține noxe. În caz de gestionare 
necorespunzătoare sau la avarierea 
echipamentului, acestea pot conducem în caz de 
valorificare ulterioară a echipamentului, la atingeri 
aduse sănătății sau la contaminări ale apelor și 
solului.

Informație cu privire la zgomot și vibrații
• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 

de emisii de zgomot menționate au fost 
măsurate în conformitate cu o metodă de 
testare standardizată și pot fi utilizate pentru a 
compara o unealtă electrică cu alta.

• Valorile totale de vibrații specificate și valorile 
de emisie de zgomot menționate pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru o evaluare 
preliminară a expunerii.

Pericol de rănire datorat vibrațiilor!
AVERTISMENT!

• Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării 
efective a uneltei electrice pot diferi de valorile 
menționate, în funcție de modul în care este 
utilizată unealta electrică, în special de tipul 
piesei prelucrate.

• Încercați să mențineți vibrațiile cât mai jos. Măsuri 
exemplare pentru reducerea expunerii la vibrații: se 
poartă mănuși atunci când se folosește instrumentul 
și se limitează orele de lucru. Toate componentele 
ciclului de funcționare trebuie luate în considerare 
(de exemplu, momentele în care scula electrică este 
utilizată și cele în care este pornită, dar funcționează 
fără sarcină).

AVERTISMENT! Afectarea auzului! 
Efectul zgomotului poate conduce la 
afectarea auzului.

•  Efectuați lucrări numai cu o cască de protecție a 
auzului corespunzătoare.

•  Și persoanele din apropiere trebuie să poarte o 
cască de protecție a auzului corespunzătoare.

AVERTISMENT! Poluare fonică! Este 
inevitabilă o anumită poluare fonică 
datorată uneltei electrice.

• Programați lucrările care impun zgomote 
intense în intervale autorizate și prevăzute în 
acest scop.

• Respectați, dacă este cazul, eventualele 
perioade de odihnă și limitați durata lucrărilor la 
minimum necesar.

Declarație de conformitate CE
Informații și norme pot fi consultate în 
declarația de conformitate CE anexată.

Garanție
Kaufland vă oferă o garanție de 3 ani de la data 
achiziției. Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
nerespectarea instrucțiunilor de exploatare, utilizarea 
necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, 
reparațiile neautorizate sau întreținerea și îngrijirea 
necorespunzătoare.

Date tehnice
Model:
Tensiunea de intrare:
Sarcina conectată:
Viteza la liber
Viteza cu banda inactivă:
Suprafața de șlefuire:
Dimensiunea benzii de șlefuire
Grad de protecție:
Clasa de protecție:
Emisiile de zgomot și nivelul vibrațiilor
Nivelul presiunii sonore (LpA):
Toleranță (KpA):
Nivel de putere sonoră (LWA):
Toleranță (KpA):
Valoarea emisiilor de vibrații (ah):
Toleranță (K):

1260048
230-240 V~ (Curent alternativ) / 50Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /       (Izolație dublă)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Îndepărtarea și suprafața:
• Viteza de îndepărtare și calitatea suprafeței sunt determinate de viteza benzii și de grosimea granulației 

benzii de șlefuire (vezi și secțiunea „Selectarea vitezei și a benzii de șlefuire”). Procesul de șlefuire:
• Puneți dispozitivul pornit pe piesa de lucru și lucrați cu o alimentare moderată.
Efectuați procesul de șlefuire paralel și suprapus pe șinele de șlefuire. Pentru a evita deranjarea, marcajele 
transversale de șlefuit, numai în direcția granulației. După prelucrare, ridicați dispozitivul de pe piesa de lucru 
și abia apoi opriți-l.

NOTĂ: Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini în timp ce lucrați.

Operare
Porniți și opriți
Puteți alege între funcționarea instantanee și continuă atunci când folosiți șlefuitorul cu bandă.

Porniți operarea pe moment:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Dezactivați funcționarea pe moment:
• Eliberați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1).

Porniți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1), țineți-l apăsat și apăsați butonul de blocarea comutatorului 

PORNIT/ OPRIT (10).

Opriți funcționarea continuă:
• Apăsați comutatorul PORNIT/ OPRIT (1) și eliberați-l.

Goliți sacul de praf
Sacul de praf (11) trebuie golit la fiecare 5-10 minute în timpul funcționării.
• Scoateți sacul de praf (11) (a se vedea capitolul "Montarea / îndepărtarea extractorului de praf“)
• Agitați sacul de praf (11) peste o coșul de gunoi pentru a-l goli).
• Puneți sacul de praf (11) pe dispozitiv.

Iluminare LED
• Mașina de șlefuit cu bandă are iluminare cu LED (17).
• Iluminarea cu LED-uri se aprinde imediat ce apăsați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
• Iluminarea cu LED-uri se stinge imediat ce eliberați comutatorul de PORNIRE / OPRIRE (1).
Selectați viteza și banda de șlefuire
Cu roata de reglare a vitezei benzii (5) puteți selecta viteza chiar și atunci când dispozitivul funcționează. 
Viteza optimă a benzii depinde de piesa de prelucrat sau de materialul care trebuie prelucrat. Determinați 
întotdeauna cea mai bună viteză într-un experiment practic. Următorul tabel conține valori care nu sunt 
obligatorii, care vă facilitează determinarea.

Pauza de lucru
• Aduceți mânerul suplimentar (2) în poziția orizontală.
• Întoarceți scula electrică așa cum se arată în figura A și așezați-o pe o suprafață de lucru stabilă.
• Introduceți două cleme cu șuruburi (15) în adânciturile pentru cleme cu șurub (8) furnizate și strângeți scula 

electrică.

NOTE:
• Nu prelucrați niciodată lemnul și metalul cu aceeași bandă de șlefuire (13).
• Benzile de șlefuire uzate sau rupte pot deteriora piesa de prelucrat. Prin urmare, înlocuiți benzile de șlefuire la timp.
• Depozitați benzile de șlefuire doar agățate, întrucât acestea vor deveni inutilizabile datorită îndoiturilor etc.

Instrucțiuni de utilizare
Descrierea componentelor
1. Comutator PORNIT/OPRIT
2. Mâner suplimentar
3. Capac frontal
4. Maneta de întindere pentru 
 mașina de șlefuit cu bandă
5. Roată de reglare pentru viteza benzii
6. Mâner
7. Șurub de reglare a mânerului
8. Adâncituri pentru clemă cu șurub
9. Conexiune pentru sac de praf

Punere în funcțiune
Bandă de șlefuire prindere /schimbare

AVERTIZARE! Riscul de rănire! Opriți dispozitivul înainte de toate intervențiile asupra 
acestuia și scoateți ștecherul din priză.

• Slăbiți dispozitivul de întindere pentru banda de șlefuire (13), de maneta de întindere pentru mașina de 
șlefuit cu bandă (4) se basculează în totalitate spre exterior. Banda de șlefuit (13) poate fi văzută.

• Acum puneți o bandă de șlefuire nouă sau înlocuiți-o pentru a prelucra alt material sau pentru a schimba 
granulația.

IMPORTANT: Direcțiile săgeții din interiorul benzii de șlefuire (13) și de pe carcasa dispozitivului trebuie să se 
potrivească.
• Împingeți maneta de întindere pentru mașina de șlefuit (4) înapoi în poziția de pornire.

Banda de șlefuit (13) reglare manuală
Dacă rularea benzii nu este centrată după pornire, poate fi necesar să reajustați rularea manuală.
• Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de reglare pentru rularea benzii (12) pe rola frontală până când 

banda de șlefuire (13) curge în centru.
IMPORTANT: Asigurați-vă absolut că banda de șlefuit (13) nu se macină în carcasă. Verificați rularea benzii 
în mod regulat și reglați-o, dacă este necesar, cu șurubul de reglare pentru rularea benzii (12).

Reglați mânerul suplimentar
Puteți seta mânerul suplimentar (2) în mai multe poziții.
• Pentru a regla mânerul suplimentar, slăbiți șurubul pentru reglarea mânerului (7).
• Setați mânerul suplimentar (2) la poziția dorită.
• Strângeți din nou șurubul pentru reglarea mânerului (7).

Îndoiți capacul frontal (consultați Fig. B)
Puteți plia capacul frontal (3) pentru a șlefui în locuri greu accesibile

AVERTIZARE! Capacul frontal (3) poate fi pliat numai dacă mânerul suplimentar (2) a 
fost pliat (vezi capitolul "Setarea mânerului suplimentar“).

• Îndoiți capacul frontal (3).

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Účel použitia
Pásová brúska je – podľa použitého brúsneho papiera – určená na suché rovinné brúsenie dreva, 
plastu, kovu a stierky, ako aj lakovaných povrchov. Náradie je možné používať iba na brúsenie za 
sucha. Dbajte na to, aby ste pri opracovávaní rôznych materiálov používali príslušné brúsne papiere 
s rôznou zrnitosťou a tiež prispôsobili otáčky materiálu. Výrobok je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úpravy výrobku budú považované za použitie v rozpore 
s účelom použitia a môžu predstavovať značné nebezpečenstvo poranenia. Výrobca nepreberá 
zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie 
je určený na komerčné používanie.
Bezpečnosť
Pred prvým používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Pre 
bezpečné používanie dbajte na všetky nasledovné bezpečnostné pokyny.
Všeobecné bezpečnostné pokyny

Výstraha! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, pokyny, zobrazenia a technické 
údaje k tomuto elektrickému náradiu. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem "elektrické náradie" sa vzťahuje na elektrické 
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1) Bezpečnosť v pracovnom priestore:
a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlený 

pracovný priestor môže mať za následok úrazy.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby. Pri 
nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť
a) Sieťová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sieťovej zásuvky. Zástrčka 

nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí 
nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek 
predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, 
sporáky alebo chladničky. Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Po vniknutí vody do elektrického 
náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za prívodný kábel a 
nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, 
ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri. Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre 
použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový 
chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte 

rozvážne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosením osobných 
ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti 
prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.

c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky 
a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení 
elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte 
sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie. Ak 
zostanú v otáčajúcej sa časti náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.

e) Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela. Zabezpečte správny postoj a udržiavajte 
rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým 
náradím.

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v 
dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by 
mohli byť zachytené pohyblivými časťami.

g) Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu, 
uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie 
prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá 
pre elektrické náradie, aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s 
elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým 
zraneniam.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
a) Náradie nepreťažujte. Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. 

Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 

možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred vykonaním nastavení, pred výmenou príslušenstva alebo pred odložením 

elektrického náradia vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte 
akumulátor. Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu 
elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú 
oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito bezpečnostnými pokynmi, 
nedovoľte používať toto elektrické náradie. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je 
nebezpečné.

e) O elektrické náradie sa adekvátne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo 
ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Elektrické náradie nechajte v prípade 
poškodenia pred používaním opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne 
udržiavaného elektrického náradia.

f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov. 
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iný ako určený účel je nebezpečné.

h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku. Šmykľavé držadlá a 
úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách.

5. Servis
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia 

originálnych náhradných dielov. Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť 

vlastný prívodný kábel. Poškodenie elektrického vedenia pod prúdom môže vystaviť kovové 
časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálov ako farba s obsahom olova, niektorých druhov dreva a kovov môže byť 

zdraviu škodlivý.
• Nadýchnutie sa prachu alebo kontakt s ním môže predstavovať nebezpečenstvo pre 

obsluhujúcu osobu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
• Noste ochranné okuliare a respirátor!

Vysvetlenie symbolov
V tomto návode na obsluhu, na výrobku a na obale sú použité nasledujúce označenia a symboly.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu!

Výstraha! Toto označenie označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom, ktoré 
môže v prípade, že sa mu nepredíde, viesť k smrti alebo ťažkým zraneniam.
Pozor! 
Toto označenie varuje pred možnými vecnými škodami.

Noste ochranu zraku.

Noste ochranu sluchu.

Noste ochranné rukavice.

Týmto symbolom označené výrobky spĺňajú všetky príslušné európske predpisy.
Tento symbol Vám poskytuje užitočné dodatočné informácie ohľadom montáže 
alebo prevádzky.

V prípade poškodenia alebo prerezania vedenia ihneď odpojte zástrčku od elektrickej 
siete.
Týmto symbolom označené elektrické výrobky zodpovedajú ochrannej triede II 
(dvojitá izolácia).

Elektrické a elektronické zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!
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Pred prvým použitím
Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými 
pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. 
Používajte výrobok iba podľa opisu a uvedeného 
účelu použitia. Tento návod na obsluhu uschovajte 
pre neskoršie použitie. Ak odovzdáte výrobok tretej 
osobe, odovzdajte jej aj všetky podklady k výrobku.
DÔLEŽITÉ, NÁVOD USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE 
POUŽITIE A DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!

Rozsah dodávky
• 1 pásová brúska
• 1 brúsny pás (K80)
• 1 vrecko na prach
• 1 redukcia pre externé odsávanie prachu
• 2 skrutkové zvierky
• 1 návod na obsluhu 
Skontrolujte výrobok na úplnosť dielov, ako aj na 
prepravné poškodenie. Poškodený výrobok 
nepoužívajte! V prípade poškodenia sa obráťte na 
svoju predajňu Kaufland.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Účel použitia
Pásová brúska je – podľa použitého brúsneho papiera – určená na suché rovinné brúsenie dreva, 
plastu, kovu a stierky, ako aj lakovaných povrchov. Náradie je možné používať iba na brúsenie za 
sucha. Dbajte na to, aby ste pri opracovávaní rôznych materiálov používali príslušné brúsne papiere 
s rôznou zrnitosťou a tiež prispôsobili otáčky materiálu. Výrobok je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úpravy výrobku budú považované za použitie v rozpore 
s účelom použitia a môžu predstavovať značné nebezpečenstvo poranenia. Výrobca nepreberá 
zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie 
je určený na komerčné používanie.
Bezpečnosť
Pred prvým používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Pre 
bezpečné používanie dbajte na všetky nasledovné bezpečnostné pokyny.
Všeobecné bezpečnostné pokyny

Výstraha! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, pokyny, zobrazenia a technické 
údaje k tomuto elektrickému náradiu. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem "elektrické náradie" sa vzťahuje na elektrické 
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1) Bezpečnosť v pracovnom priestore:
a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlený 

pracovný priestor môže mať za následok úrazy.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby. Pri 
nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť
a) Sieťová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sieťovej zásuvky. Zástrčka 

nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí 
nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek 
predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, 
sporáky alebo chladničky. Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Po vniknutí vody do elektrického 
náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za prívodný kábel a 
nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, 
ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri. Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre 
použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový 
chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte 

rozvážne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosením osobných 
ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti 
prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.

c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky 
a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení 
elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte 
sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie. Ak 
zostanú v otáčajúcej sa časti náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.

e) Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela. Zabezpečte správny postoj a udržiavajte 
rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým 
náradím.

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v 
dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by 
mohli byť zachytené pohyblivými časťami.

g) Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu, 
uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie 
prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá 
pre elektrické náradie, aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s 
elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým 
zraneniam.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
a) Náradie nepreťažujte. Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. 

Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 

možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred vykonaním nastavení, pred výmenou príslušenstva alebo pred odložením 

elektrického náradia vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte 
akumulátor. Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu 
elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú 
oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito bezpečnostnými pokynmi, 
nedovoľte používať toto elektrické náradie. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je 
nebezpečné.

e) O elektrické náradie sa adekvátne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo 
ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Elektrické náradie nechajte v prípade 
poškodenia pred používaním opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne 
udržiavaného elektrického náradia.

f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov. 
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iný ako určený účel je nebezpečné.

h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku. Šmykľavé držadlá a 
úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách.

5. Servis
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia 

originálnych náhradných dielov. Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť 

vlastný prívodný kábel. Poškodenie elektrického vedenia pod prúdom môže vystaviť kovové 
časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálov ako farba s obsahom olova, niektorých druhov dreva a kovov môže byť 

zdraviu škodlivý.
• Nadýchnutie sa prachu alebo kontakt s ním môže predstavovať nebezpečenstvo pre 

obsluhujúcu osobu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
• Noste ochranné okuliare a respirátor!

Vysvetlenie symbolov
V tomto návode na obsluhu, na výrobku a na obale sú použité nasledujúce označenia a symboly.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu!

Výstraha! Toto označenie označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom, ktoré 
môže v prípade, že sa mu nepredíde, viesť k smrti alebo ťažkým zraneniam.
Pozor! 
Toto označenie varuje pred možnými vecnými škodami.

Noste ochranu zraku.

Noste ochranu sluchu.

Noste ochranné rukavice.

Týmto symbolom označené výrobky spĺňajú všetky príslušné európske predpisy.
Tento symbol Vám poskytuje užitočné dodatočné informácie ohľadom montáže 
alebo prevádzky.

V prípade poškodenia alebo prerezania vedenia ihneď odpojte zástrčku od elektrickej 
siete.
Týmto symbolom označené elektrické výrobky zodpovedajú ochrannej triede II 
(dvojitá izolácia).

Elektrické a elektronické zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.



62

Účel použitia
Pásová brúska je – podľa použitého brúsneho papiera – určená na suché rovinné brúsenie dreva, 
plastu, kovu a stierky, ako aj lakovaných povrchov. Náradie je možné používať iba na brúsenie za 
sucha. Dbajte na to, aby ste pri opracovávaní rôznych materiálov používali príslušné brúsne papiere 
s rôznou zrnitosťou a tiež prispôsobili otáčky materiálu. Výrobok je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úpravy výrobku budú považované za použitie v rozpore 
s účelom použitia a môžu predstavovať značné nebezpečenstvo poranenia. Výrobca nepreberá 
zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie 
je určený na komerčné používanie.
Bezpečnosť
Pred prvým používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Pre 
bezpečné používanie dbajte na všetky nasledovné bezpečnostné pokyny.
Všeobecné bezpečnostné pokyny

Výstraha! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, pokyny, zobrazenia a technické 
údaje k tomuto elektrickému náradiu. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem "elektrické náradie" sa vzťahuje na elektrické 
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1) Bezpečnosť v pracovnom priestore:
a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlený 

pracovný priestor môže mať za následok úrazy.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby. Pri 
nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť
a) Sieťová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sieťovej zásuvky. Zástrčka 

nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí 
nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek 
predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, 
sporáky alebo chladničky. Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Po vniknutí vody do elektrického 
náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za prívodný kábel a 
nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, 
ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri. Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre 
použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový 
chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte 

rozvážne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosením osobných 
ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti 
prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.

c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky 
a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení 
elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte 
sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie. Ak 
zostanú v otáčajúcej sa časti náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.

e) Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela. Zabezpečte správny postoj a udržiavajte 
rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým 
náradím.

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v 
dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by 
mohli byť zachytené pohyblivými časťami.

g) Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu, 
uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie 
prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá 
pre elektrické náradie, aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s 
elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým 
zraneniam.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
a) Náradie nepreťažujte. Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. 

Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 

možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred vykonaním nastavení, pred výmenou príslušenstva alebo pred odložením 

elektrického náradia vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte 
akumulátor. Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu 
elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú 
oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito bezpečnostnými pokynmi, 
nedovoľte používať toto elektrické náradie. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je 
nebezpečné.

e) O elektrické náradie sa adekvátne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo 
ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Elektrické náradie nechajte v prípade 
poškodenia pred používaním opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne 
udržiavaného elektrického náradia.

f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov. 
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iný ako určený účel je nebezpečné.

h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku. Šmykľavé držadlá a 
úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách.

5. Servis
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia 

originálnych náhradných dielov. Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť 

vlastný prívodný kábel. Poškodenie elektrického vedenia pod prúdom môže vystaviť kovové 
časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálov ako farba s obsahom olova, niektorých druhov dreva a kovov môže byť 

zdraviu škodlivý.
• Nadýchnutie sa prachu alebo kontakt s ním môže predstavovať nebezpečenstvo pre 

obsluhujúcu osobu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
• Noste ochranné okuliare a respirátor!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Účel použitia
Pásová brúska je – podľa použitého brúsneho papiera – určená na suché rovinné brúsenie dreva, 
plastu, kovu a stierky, ako aj lakovaných povrchov. Náradie je možné používať iba na brúsenie za 
sucha. Dbajte na to, aby ste pri opracovávaní rôznych materiálov používali príslušné brúsne papiere 
s rôznou zrnitosťou a tiež prispôsobili otáčky materiálu. Výrobok je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úpravy výrobku budú považované za použitie v rozpore 
s účelom použitia a môžu predstavovať značné nebezpečenstvo poranenia. Výrobca nepreberá 
zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie 
je určený na komerčné používanie.
Bezpečnosť
Pred prvým používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Pre 
bezpečné používanie dbajte na všetky nasledovné bezpečnostné pokyny.
Všeobecné bezpečnostné pokyny

Výstraha! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, pokyny, zobrazenia a technické 
údaje k tomuto elektrickému náradiu. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem "elektrické náradie" sa vzťahuje na elektrické 
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1) Bezpečnosť v pracovnom priestore:
a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlený 

pracovný priestor môže mať za následok úrazy.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby. Pri 
nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť
a) Sieťová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sieťovej zásuvky. Zástrčka 

nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí 
nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek 
predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, 
sporáky alebo chladničky. Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Po vniknutí vody do elektrického 
náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za prívodný kábel a 
nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, 
ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri. Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre 
použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový 
chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte 

rozvážne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosením osobných 
ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti 
prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.

c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky 
a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení 
elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte 
sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie. Ak 
zostanú v otáčajúcej sa časti náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.

e) Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela. Zabezpečte správny postoj a udržiavajte 
rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým 
náradím.

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v 
dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by 
mohli byť zachytené pohyblivými časťami.

g) Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu, 
uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie 
prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá 
pre elektrické náradie, aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s 
elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým 
zraneniam.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
a) Náradie nepreťažujte. Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. 

Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 

možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred vykonaním nastavení, pred výmenou príslušenstva alebo pred odložením 

elektrického náradia vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte 
akumulátor. Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu 
elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú 
oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito bezpečnostnými pokynmi, 
nedovoľte používať toto elektrické náradie. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je 
nebezpečné.

e) O elektrické náradie sa adekvátne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo 
ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Elektrické náradie nechajte v prípade 
poškodenia pred používaním opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne 
udržiavaného elektrického náradia.

f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov. 
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iný ako určený účel je nebezpečné.

h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku. Šmykľavé držadlá a 
úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách.

5. Servis
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia 

originálnych náhradných dielov. Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť 

vlastný prívodný kábel. Poškodenie elektrického vedenia pod prúdom môže vystaviť kovové 
časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálov ako farba s obsahom olova, niektorých druhov dreva a kovov môže byť 

zdraviu škodlivý.
• Nadýchnutie sa prachu alebo kontakt s ním môže predstavovať nebezpečenstvo pre 

obsluhujúcu osobu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
• Noste ochranné okuliare a respirátor!

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Účel použitia
Pásová brúska je – podľa použitého brúsneho papiera – určená na suché rovinné brúsenie dreva, 
plastu, kovu a stierky, ako aj lakovaných povrchov. Náradie je možné používať iba na brúsenie za 
sucha. Dbajte na to, aby ste pri opracovávaní rôznych materiálov používali príslušné brúsne papiere 
s rôznou zrnitosťou a tiež prispôsobili otáčky materiálu. Výrobok je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úpravy výrobku budú považované za použitie v rozpore 
s účelom použitia a môžu predstavovať značné nebezpečenstvo poranenia. Výrobca nepreberá 
zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie 
je určený na komerčné používanie.
Bezpečnosť
Pred prvým používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Pre 
bezpečné používanie dbajte na všetky nasledovné bezpečnostné pokyny.
Všeobecné bezpečnostné pokyny

Výstraha! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, pokyny, zobrazenia a technické 
údaje k tomuto elektrickému náradiu. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem "elektrické náradie" sa vzťahuje na elektrické 
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1) Bezpečnosť v pracovnom priestore:
a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlený 

pracovný priestor môže mať za následok úrazy.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby. Pri 
nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť
a) Sieťová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sieťovej zásuvky. Zástrčka 

nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí 
nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek 
predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, 
sporáky alebo chladničky. Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Po vniknutí vody do elektrického 
náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za prívodný kábel a 
nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, 
ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri. Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre 
použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový 
chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte 

rozvážne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosením osobných 
ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti 
prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.

c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky 
a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení 
elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte 
sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie. Ak 
zostanú v otáčajúcej sa časti náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.

e) Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela. Zabezpečte správny postoj a udržiavajte 
rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým 
náradím.

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v 
dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by 
mohli byť zachytené pohyblivými časťami.

g) Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu, 
uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie 
prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá 
pre elektrické náradie, aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s 
elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým 
zraneniam.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
a) Náradie nepreťažujte. Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. 

Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 

možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred vykonaním nastavení, pred výmenou príslušenstva alebo pred odložením 

elektrického náradia vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte 
akumulátor. Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu 
elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú 
oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito bezpečnostnými pokynmi, 
nedovoľte používať toto elektrické náradie. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je 
nebezpečné.

e) O elektrické náradie sa adekvátne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo 
ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Elektrické náradie nechajte v prípade 
poškodenia pred používaním opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne 
udržiavaného elektrického náradia.

f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov. 
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iný ako určený účel je nebezpečné.

h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku. Šmykľavé držadlá a 
úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách.

5. Servis
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia 

originálnych náhradných dielov. Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť 

vlastný prívodný kábel. Poškodenie elektrického vedenia pod prúdom môže vystaviť kovové 
časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálov ako farba s obsahom olova, niektorých druhov dreva a kovov môže byť 

zdraviu škodlivý.
• Nadýchnutie sa prachu alebo kontakt s ním môže predstavovať nebezpečenstvo pre 

obsluhujúcu osobu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
• Noste ochranné okuliare a respirátor!

Doplňujúce pokyny 
VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!

• Nesmerujte výrobok nikdy na seba alebo iné osoby či zvieratá. Dbajte na to, aby sa na druhej 
strane obrobku alebo v blízkosti nenachádzali osoby alebo zvieratá.

• CHRÁŇTE SI OČI! Noste ochranné okuliare. Platí to taktiež pre osobu, ktorá zabezpečuje pri 
prevádzke podporné a prídržné činnosti.

• Obrobok zaistite. Obrobok upnutý pomocou upínacieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší 
ako obrobok pridržiavaný rukou.

• Veďte kábel vždy dozadu preč od výrobku.
Opravy
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť kvalifikovaným odborníkom za použitia 

originálnych náhradných dielov. Tak zaručíte trvalú bezpečnosť elektrického náradia.
Správanie v núdzovom prípade
Na základe tohto návodu na obsluhu sa oboznámte s používaním tohto výrobku. Dobre si 

zapamätajte bezpečnostné pokyny a bezpodmienečne ich dodržiavajte. Pomôže to 
predchádzať možným rizikám a nebezpečenstvu.

a) Pri používaní tohto výrobku dávajte vždy pozor, aby ste nebezpečenstvo včas spozorovali 
a dokázali mu čeliť. Rýchlym konaním môžete predísť ťažkým zraneniam a škodám.

b) Výrobok v prípade poruchy ihneď vypnite a odpojte od napájania. Pred opätovným 
používaním ho nechajte skontrolovať a prípadne opraviť kvalifikovaným odborníkom.

Dôležité: Smery šípok na vnútornej strane brúsneho pásu (13) a na tele výrobku sa musia zhodovať.
Zatvorte upínaciu páčku (4) znova do východiskovej polohy.

Manuálne nastavenie brúsneho pásu (13) 
Ak sa beh pásu po zapnutí nevycentruje, bude ho prípadne potrebné nastaviť rukou.
• Otočte k tomu nastavovaciu skrutku (12) na prednom valci, kým nebude brúsny pás (13) bežať vycentrovane.
Dôležité:  Dbajte bezpodmienečne na to, aby sa brúsny pás (13) nezabrúsil do tela výrobku. Beh pásu pravidelne 
kontrolujte a v prípade potreby ho nastavte nastavovacou skrutkou (12).

Nastavenie prídavného držadla
Prídavné držadlo (2) môžete nastaviť do viacerých polôh.
• Pre nastavenie prídavného držadla uvoľnite skrutku pre nastavenie držadla (7).
• Nastavte prídavné držadlo (2) do požadovanej polohy.
• Opäť dotiahnite skrutku (7).
Vyklopenie predného krytu nahor (pozri obr. B)
Na brúsenie ťažko dostupných miest môžete vyklopiť predný kryt (3) nahor.

VAROVANIE! Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor len vtedy, keď je vyklopené nahor aj 
prídavné držadlo (pozri kapitola „Nastavenie prídavného držadla“).

• Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor.

Nasadenie/odobratie odsávania prachu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pri výbušnom prachu / zmesi vzduchu musíte používať vhodný vysávač. NEBEZPEČENSTVO 

POŽIARU PRI ÚLETE ISKIER! Pri brúsení kovov nepoužívajte odsávanie (vrecko na prach (11) 
alebo vysávač). 

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný. Azbest je karcinogénny.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru!
• Pri práci s elektrickým náradím, ktoré disponuje vreckom na prach alebo je ho odsávacím 

zariadením možné spojiť s vysávačom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých 
podmienok, ako napr. iskrení pri brúsení kovu alebo zvyškov kovu v dreve môže vo vrecku na 
prach (alebo vo vrecku na prach vysávača) dôjsť k zapáleniu drevného prachu. Môže sa to stať 
predovšetkým vtedy, keď je drevný prach zmiešaný so zvyškami laku alebo inými chemickými 
látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci. Zabráňte preto bezpodmienečne prehriatiu 
brúsneho materiálu a pred pracovnou prestávkou vždy vyprázdnite vrecko na prach, resp. 
vrecko na prach vysávača.

• Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru.
• Dbajte na platné predpisy pre opracovávaný materiál. 

Noste respirátor.

Nasadenie vrecka na prach:
• Nasuňte redukciu (14) vrecka na prach (11) zhora na pripojenie pre vrecko na prach (9).

Čistenie a starostlivosť
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Pred prácou na výrobku vytiahnite 
vždy sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s 
kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj ostré 
alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé 
špachtle a podobne. Tieto by mohli poškodiť 
povrch.

• Telo výrobku čistite iba suchou a mäkkou 
utierkou.

• Odolné znečistenie odstráňte vlhkou utierkou a 
jemným saponátom.

• Elektrické náradie nikdy nedržte pod tečúcou 
vodou a nedávajte ho nikdy do umývadla alebo 
nádoby s vodou alebo čistiacim prostriedkom.

• Elektrické náradie pred odložením dobre osušte.

Údržba a uskladnenie
Údržba
• Výrobok nevyžaduje údržbu.
Výmena prívodného kábla
• Ak je prívodný kábel tohto výrobku poškodený, 

musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo 
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

Opravy
Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne diely 
opraviteľné používateľom.
Výrobok nechajte skontrolovať a opraviť 
kvalifikovaným odborníkom.
Uloženie
1. Výrobok vypnite a odpojte od napájania.
2. Vyčistite výrobok podľa opisu vyššie.
3. Uložte výrobok a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom, nezamŕzajúcom a dobre vetranom 
mieste.

4. Výrobok uložte vždy na mieste neprístupnom 
deťom. Optimálna teplota skladovania je medzi 
10 a 40 °C.

5. Odporúčame výrobok uložiť v originálnom obale.
Odstránenie

Likvidácia obalu
Obalový materiál sa skladá z 
recyklovateľných materiálov. Obalový
materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na 
nato určených zberných miestach resp. podľa 
platných predpisov.

Pokyny na likvidáciu elektrických
výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového 
odpadu. Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a 
implementácie do národného práva musí byť 
elektrický výrobok separovaný a ekologicky 
odstránený.
Alternatíva recyklovania k požiadavke na 
vrátenie:
Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia 
povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok 
odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné 
odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona 
o odpadoch. Netýka sa to príslušenstva starých 
výrobkov a dielov bez elektronických častí.
Ďalšie pokyny k likvidácii
Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste 
neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo 
zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu 
obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom 
zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli 
pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Informácie o hluku a vibráciách
• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 

boli namerané podľa normovanej skúšobnej 
metódy a je ich možné používať na porovnávanie 
jedného elektrického náradia s iným.

• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 
je možné tiež používať na predbežný odhad 
zaťaženia.

 Nebezpečenstvo zranenia vibráciami!

VAROVANIE!
• Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas 

skutočného používania elektrického náradia 
odlišovať od udávaných hodnôt, v závislosti od 
druhu a spôsobu používania náradia.

• Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácii čo najnižšie. 
Opatrenia za účelom zníženia zaťaženia 
vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní 
náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je 
treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. 
doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté 
a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je 
bez zaťaženia).

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! 
Pôsobenie hluku môže viesť k 
poškodeniu sluchu.

• Pracujte iba s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti musia nosiť tiež 

vhodnú ochranu sluchu.
VAROVANIE! Zaťaženie hlukom! 
Určité zaťaženie hlukom elektrickým 
náradím je nevyhnutné.

• Vykonávajte hlučné práce počas povolených dní a 
častí dňa.

• Dodržiavajte časy pokoja a obmedzte trvanie 
práce na nevyhnutnú dobu.

ES vyhlásenie o zhode
Údaje a normy nájdete v priloženom ES 
vyhlásení o zhode.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvaní 3 roky od dátumu 
kúpy. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré vznikli 
nedodržiavaním návodu na obsluhu, nesprávnym 
používaním a zaobchádzaním, vlastnými úpravami 
alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

10. Aretačné tlačidlo VYPÍNAČA
11. Vrecko na prach
12. Nastavovacia skrutka behu pásu
13. Brúsny pás
14. Redukcia
15. Skrutková zvierka
16. Odsávací adaptér
17. LED osvetlenie

Nasadenie/odobratie vrecka na prach:
• Vrecko na prach (11) odoberte vytiahnutím nahor.

Pripojenie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na pripojenie (9).
• Nasaďte hadicu vhodného odsávacieho zariadenia (napr. priemyselného vysávača) na odsávací adaptér (16).

Odobratie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odoberte hadicu odsávacieho zariadenia.
• Vytiahnite odsávací adaptér (16) z pripojenia (9).
Pracovné pokyny
Stačí nízky tlak pri brúsení:
• Pri brúsení pracujte s nízkym tlakom. Pre dobrý výkon brúsenia stačí vlastná hmotnosť pásovej brúsky. 

Dodatočne týmto spôsobom znížite opotrebenie brúsneho pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úber a povrch:
• Úberový výkon a kvalita povrchu sú určované rýchlosťou a zrnitosťou brúsneho pásu (pozri tiež kapitola „Voľba 

otáčok brúsneho pásu“). Postup brúsenia:
• Zapnuté náradie priložte k obrobku a pracujte s miernou rýchlosťou posuvu.
Brúste rovnobežne a neprekrývajte brúsne dráhy. Brúste iba v smere vlákna, aby ste predišli rušivým, priečnym 
stopám po brúsení. Po opracovaní obrobku z neho odoberte náradie a až potom ho vypnite.

UPOZORNENIE: Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.

Používanie
Zapnutie a vypnutie
Pri prevádzke pásovej brúsky môžete zvoliť medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
Zapnutie momentovej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1).
Vypnutie momentovej prevádzky:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.
Zapnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1), podržte ho stlačený a stlačte aretačné tlačidlo (10).
Vypnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1) a pusťte ho.
Vyprázdnenie vrecka na prach
Vrecko na prach (11) by ste mali počas prevádzky vyprázdňovať každých 5-10 minút.
• Odoberte vrecko na prach (11) (pozri kapitola „Nasadenie/odobratie odsávania prachu“).
• Vrecko na prach (11) vyprázdnite nad odpadkovým košom.
• Vrecko na prach (11) nasaďte späť na výrobok.

LED osvetlenie
• Pásová brúska disponuje LED osvetlením (17).
• Po stlačení VYPÍNAČA (1) zasvieti LED osvetlenie.
• Po pustení VYPÍNAČA (1) LED osvetlenie zhasne.

Voľba otáčok a brúsneho pásu
Nastavovacím kolieskom pre rýchlosť pásu (5) môžete zvoliť otáčky aj pri bežiacom výrobku. Optimálna rýchlosť 
pásu závisí od opracovávaného obrobku, resp. materiálu. Najvhodnejšie otáčky určite vždy sami vyskúšaním. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete nezáväzné hodnoty, ktoré vám to uľahčia.

Pokyny:
• Rovnakým brúsnym pásom (13) nikdy neopracovávajte drevo a kov.
• Opotrebované alebo natrhnuté brúsne pásy môžu poškodiť obrobok. Brúsne pásy preto včas vymeňte.
• Brúsne pásy ukladajte iba visiace, pretože ohnutím a pod. by sa stali nepoužiteľné.

Návod na obsluhu
Zoznam dielov
1. VYPÍNAČ
2. Prídavné držadlo
3. Predný kryt
4. Upínacia páčka pre brúsny pás
5. Nastavovacie koliesko pre rýchlosť pásu
6. Držadlo
7. Skrutka pre nastavenie držadla
8. Výrezy pre skrutkovú zvierku
9. Pripojenie pre vrecko na prach
Prvé použitie
Upnutie/výmena brúsneho pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!  Pred akoukoľvek prácou na výrobku ho vypnite
a vytiahnite zástrčku.

• Uvoľnite upínacie zariadenie pre brúsny pás (13) tak, že upínaciu páčku (4) úplne vyklopíte. Brúsny pás (13) je 
možné odobrať.

• Nasaďte teraz nový brúsny pás, resp. ho vymeňte, aby ste mohli opracovávať iný materiál alebo zmenili 
zrnitosť.

Stacionárna práca
• Prídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovnej polohy.
• Elektrické náradie obráťte hore nohami tak, ako je zobrazené na obrázku A a položte ho na stabilnú pracovnú 

dosku.
• Do na to určených výrezov (8) vložte dve skrutkové zvierky (15) a elektrické náradie pevne upnite.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Účel použitia
Pásová brúska je – podľa použitého brúsneho papiera – určená na suché rovinné brúsenie dreva, 
plastu, kovu a stierky, ako aj lakovaných povrchov. Náradie je možné používať iba na brúsenie za 
sucha. Dbajte na to, aby ste pri opracovávaní rôznych materiálov používali príslušné brúsne papiere 
s rôznou zrnitosťou a tiež prispôsobili otáčky materiálu. Výrobok je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úpravy výrobku budú považované za použitie v rozpore 
s účelom použitia a môžu predstavovať značné nebezpečenstvo poranenia. Výrobca nepreberá 
zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie 
je určený na komerčné používanie.
Bezpečnosť
Pred prvým používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Pre 
bezpečné používanie dbajte na všetky nasledovné bezpečnostné pokyny.
Všeobecné bezpečnostné pokyny

Výstraha! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, pokyny, zobrazenia a technické 
údaje k tomuto elektrickému náradiu. Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem "elektrické náradie" sa vzťahuje na elektrické 
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1) Bezpečnosť v pracovnom priestore:
a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo neosvetlený 

pracovný priestor môže mať za následok úrazy.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby. Pri 
nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť
a) Sieťová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sieťovej zásuvky. Zástrčka 

nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí 
nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek 
predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, 
sporáky alebo chladničky. Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Po vniknutí vody do elektrického 
náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za prívodný kábel a 
nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, 
ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri. Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre 
použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový 
chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte 

rozvážne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnym zraneniam.

b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Nosením osobných 
ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti 
prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.

c) Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky 
a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení 
elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte 
sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie. Ak 
zostanú v otáčajúcej sa časti náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.

e) Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela. Zabezpečte správny postoj a udržiavajte 
rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým 
náradím.

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v 
dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by 
mohli byť zachytené pohyblivými časťami.

g) Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu, 
uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie 
prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá 
pre elektrické náradie, aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s 
elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým 
zraneniam.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
a) Náradie nepreťažujte. Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. 

Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 

možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred vykonaním nastavení, pred výmenou príslušenstva alebo pred odložením 

elektrického náradia vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte 
akumulátor. Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu 
elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Osobám, ktoré nie sú 
oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito bezpečnostnými pokynmi, 
nedovoľte používať toto elektrické náradie. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je 
nebezpečné.

e) O elektrické náradie sa adekvátne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo 
ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Elektrické náradie nechajte v prípade 
poškodenia pred používaním opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne 
udržiavaného elektrického náradia.

f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov. 
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia 
na iný ako určený účel je nebezpečné.

h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku. Šmykľavé držadlá a 
úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách.

5. Servis
a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia 

originálnych náhradných dielov. Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
Bezpečnostné pokyny pre pásové brúsky
• Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť 

vlastný prívodný kábel. Poškodenie elektrického vedenia pod prúdom môže vystaviť kovové 
časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA!
• Prach z materiálov ako farba s obsahom olova, niektorých druhov dreva a kovov môže byť 

zdraviu škodlivý.
• Nadýchnutie sa prachu alebo kontakt s ním môže predstavovať nebezpečenstvo pre 

obsluhujúcu osobu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
• Noste ochranné okuliare a respirátor!

Dôležité: Smery šípok na vnútornej strane brúsneho pásu (13) a na tele výrobku sa musia zhodovať.
Zatvorte upínaciu páčku (4) znova do východiskovej polohy.

Manuálne nastavenie brúsneho pásu (13) 
Ak sa beh pásu po zapnutí nevycentruje, bude ho prípadne potrebné nastaviť rukou.
• Otočte k tomu nastavovaciu skrutku (12) na prednom valci, kým nebude brúsny pás (13) bežať vycentrovane.
Dôležité:  Dbajte bezpodmienečne na to, aby sa brúsny pás (13) nezabrúsil do tela výrobku. Beh pásu pravidelne 
kontrolujte a v prípade potreby ho nastavte nastavovacou skrutkou (12).

Nastavenie prídavného držadla
Prídavné držadlo (2) môžete nastaviť do viacerých polôh.
• Pre nastavenie prídavného držadla uvoľnite skrutku pre nastavenie držadla (7).
• Nastavte prídavné držadlo (2) do požadovanej polohy.
• Opäť dotiahnite skrutku (7).
Vyklopenie predného krytu nahor (pozri obr. B)
Na brúsenie ťažko dostupných miest môžete vyklopiť predný kryt (3) nahor.

VAROVANIE! Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor len vtedy, keď je vyklopené nahor aj 
prídavné držadlo (pozri kapitola „Nastavenie prídavného držadla“).

• Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor.

Nasadenie/odobratie odsávania prachu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pri výbušnom prachu / zmesi vzduchu musíte používať vhodný vysávač. NEBEZPEČENSTVO 

POŽIARU PRI ÚLETE ISKIER! Pri brúsení kovov nepoužívajte odsávanie (vrecko na prach (11) 
alebo vysávač). 

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný. Azbest je karcinogénny.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru!
• Pri práci s elektrickým náradím, ktoré disponuje vreckom na prach alebo je ho odsávacím 

zariadením možné spojiť s vysávačom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých 
podmienok, ako napr. iskrení pri brúsení kovu alebo zvyškov kovu v dreve môže vo vrecku na 
prach (alebo vo vrecku na prach vysávača) dôjsť k zapáleniu drevného prachu. Môže sa to stať 
predovšetkým vtedy, keď je drevný prach zmiešaný so zvyškami laku alebo inými chemickými 
látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci. Zabráňte preto bezpodmienečne prehriatiu 
brúsneho materiálu a pred pracovnou prestávkou vždy vyprázdnite vrecko na prach, resp. 
vrecko na prach vysávača.

• Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru.
• Dbajte na platné predpisy pre opracovávaný materiál. 

Noste respirátor.

Nasadenie vrecka na prach:
• Nasuňte redukciu (14) vrecka na prach (11) zhora na pripojenie pre vrecko na prach (9).

Čistenie a starostlivosť
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Pred prácou na výrobku vytiahnite 
vždy sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s 
kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj ostré 
alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé 
špachtle a podobne. Tieto by mohli poškodiť 
povrch.

• Telo výrobku čistite iba suchou a mäkkou 
utierkou.

• Odolné znečistenie odstráňte vlhkou utierkou a 
jemným saponátom.

• Elektrické náradie nikdy nedržte pod tečúcou 
vodou a nedávajte ho nikdy do umývadla alebo 
nádoby s vodou alebo čistiacim prostriedkom.

• Elektrické náradie pred odložením dobre osušte.

Údržba a uskladnenie
Údržba
• Výrobok nevyžaduje údržbu.
Výmena prívodného kábla
• Ak je prívodný kábel tohto výrobku poškodený, 

musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo 
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

Opravy
Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne diely 
opraviteľné používateľom.
Výrobok nechajte skontrolovať a opraviť 
kvalifikovaným odborníkom.
Uloženie
1. Výrobok vypnite a odpojte od napájania.
2. Vyčistite výrobok podľa opisu vyššie.
3. Uložte výrobok a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom, nezamŕzajúcom a dobre vetranom 
mieste.

4. Výrobok uložte vždy na mieste neprístupnom 
deťom. Optimálna teplota skladovania je medzi 
10 a 40 °C.

5. Odporúčame výrobok uložiť v originálnom obale.
Odstránenie

Likvidácia obalu
Obalový materiál sa skladá z 
recyklovateľných materiálov. Obalový
materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na 
nato určených zberných miestach resp. podľa 
platných predpisov.

Pokyny na likvidáciu elektrických
výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového 
odpadu. Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a 
implementácie do národného práva musí byť 
elektrický výrobok separovaný a ekologicky 
odstránený.
Alternatíva recyklovania k požiadavke na 
vrátenie:
Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia 
povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok 
odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné 
odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona 
o odpadoch. Netýka sa to príslušenstva starých 
výrobkov a dielov bez elektronických častí.
Ďalšie pokyny k likvidácii
Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste 
neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo 
zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu 
obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom 
zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli 
pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Informácie o hluku a vibráciách
• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 

boli namerané podľa normovanej skúšobnej 
metódy a je ich možné používať na porovnávanie 
jedného elektrického náradia s iným.

• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 
je možné tiež používať na predbežný odhad 
zaťaženia.

 Nebezpečenstvo zranenia vibráciami!

VAROVANIE!
• Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas 

skutočného používania elektrického náradia 
odlišovať od udávaných hodnôt, v závislosti od 
druhu a spôsobu používania náradia.

• Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácii čo najnižšie. 
Opatrenia za účelom zníženia zaťaženia 
vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní 
náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je 
treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. 
doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté 
a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je 
bez zaťaženia).

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! 
Pôsobenie hluku môže viesť k 
poškodeniu sluchu.

• Pracujte iba s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti musia nosiť tiež 

vhodnú ochranu sluchu.
VAROVANIE! Zaťaženie hlukom! 
Určité zaťaženie hlukom elektrickým 
náradím je nevyhnutné.

• Vykonávajte hlučné práce počas povolených dní a 
častí dňa.

• Dodržiavajte časy pokoja a obmedzte trvanie 
práce na nevyhnutnú dobu.

ES vyhlásenie o zhode
Údaje a normy nájdete v priloženom ES 
vyhlásení o zhode.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvaní 3 roky od dátumu 
kúpy. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré vznikli 
nedodržiavaním návodu na obsluhu, nesprávnym 
používaním a zaobchádzaním, vlastnými úpravami 
alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

Nasadenie/odobratie vrecka na prach:
• Vrecko na prach (11) odoberte vytiahnutím nahor.

Pripojenie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na pripojenie (9).
• Nasaďte hadicu vhodného odsávacieho zariadenia (napr. priemyselného vysávača) na odsávací adaptér (16).

Odobratie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odoberte hadicu odsávacieho zariadenia.
• Vytiahnite odsávací adaptér (16) z pripojenia (9).
Pracovné pokyny
Stačí nízky tlak pri brúsení:
• Pri brúsení pracujte s nízkym tlakom. Pre dobrý výkon brúsenia stačí vlastná hmotnosť pásovej brúsky. 

Dodatočne týmto spôsobom znížite opotrebenie brúsneho pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úber a povrch:
• Úberový výkon a kvalita povrchu sú určované rýchlosťou a zrnitosťou brúsneho pásu (pozri tiež kapitola „Voľba 

otáčok brúsneho pásu“). Postup brúsenia:
• Zapnuté náradie priložte k obrobku a pracujte s miernou rýchlosťou posuvu.
Brúste rovnobežne a neprekrývajte brúsne dráhy. Brúste iba v smere vlákna, aby ste predišli rušivým, priečnym 
stopám po brúsení. Po opracovaní obrobku z neho odoberte náradie a až potom ho vypnite.

UPOZORNENIE: Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.

Používanie
Zapnutie a vypnutie
Pri prevádzke pásovej brúsky môžete zvoliť medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
Zapnutie momentovej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1).
Vypnutie momentovej prevádzky:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.
Zapnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1), podržte ho stlačený a stlačte aretačné tlačidlo (10).
Vypnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1) a pusťte ho.
Vyprázdnenie vrecka na prach
Vrecko na prach (11) by ste mali počas prevádzky vyprázdňovať každých 5-10 minút.
• Odoberte vrecko na prach (11) (pozri kapitola „Nasadenie/odobratie odsávania prachu“).
• Vrecko na prach (11) vyprázdnite nad odpadkovým košom.
• Vrecko na prach (11) nasaďte späť na výrobok.

LED osvetlenie
• Pásová brúska disponuje LED osvetlením (17).
• Po stlačení VYPÍNAČA (1) zasvieti LED osvetlenie.
• Po pustení VYPÍNAČA (1) LED osvetlenie zhasne.

Voľba otáčok a brúsneho pásu
Nastavovacím kolieskom pre rýchlosť pásu (5) môžete zvoliť otáčky aj pri bežiacom výrobku. Optimálna rýchlosť 
pásu závisí od opracovávaného obrobku, resp. materiálu. Najvhodnejšie otáčky určite vždy sami vyskúšaním. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete nezáväzné hodnoty, ktoré vám to uľahčia.

Pokyny:
• Rovnakým brúsnym pásom (13) nikdy neopracovávajte drevo a kov.
• Opotrebované alebo natrhnuté brúsne pásy môžu poškodiť obrobok. Brúsne pásy preto včas vymeňte.
• Brúsne pásy ukladajte iba visiace, pretože ohnutím a pod. by sa stali nepoužiteľné.

Návod na obsluhu
Zoznam dielov
1. VYPÍNAČ
2. Prídavné držadlo
3. Predný kryt
4. Upínacia páčka pre brúsny pás
5. Nastavovacie koliesko pre rýchlosť pásu
6. Držadlo
7. Skrutka pre nastavenie držadla
8. Výrezy pre skrutkovú zvierku
9. Pripojenie pre vrecko na prach
Prvé použitie
Upnutie/výmena brúsneho pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!  Pred akoukoľvek prácou na výrobku ho vypnite
a vytiahnite zástrčku.

• Uvoľnite upínacie zariadenie pre brúsny pás (13) tak, že upínaciu páčku (4) úplne vyklopíte. Brúsny pás (13) je 
možné odobrať.

• Nasaďte teraz nový brúsny pás, resp. ho vymeňte, aby ste mohli opracovávať iný materiál alebo zmenili 
zrnitosť.

Stacionárna práca
• Prídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovnej polohy.
• Elektrické náradie obráťte hore nohami tak, ako je zobrazené na obrázku A a položte ho na stabilnú pracovnú 

dosku.
• Do na to určených výrezov (8) vložte dve skrutkové zvierky (15) a elektrické náradie pevne upnite.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Dôležité: Smery šípok na vnútornej strane brúsneho pásu (13) a na tele výrobku sa musia zhodovať.
Zatvorte upínaciu páčku (4) znova do východiskovej polohy.

Manuálne nastavenie brúsneho pásu (13) 
Ak sa beh pásu po zapnutí nevycentruje, bude ho prípadne potrebné nastaviť rukou.
• Otočte k tomu nastavovaciu skrutku (12) na prednom valci, kým nebude brúsny pás (13) bežať vycentrovane.
Dôležité:  Dbajte bezpodmienečne na to, aby sa brúsny pás (13) nezabrúsil do tela výrobku. Beh pásu pravidelne 
kontrolujte a v prípade potreby ho nastavte nastavovacou skrutkou (12).

Nastavenie prídavného držadla
Prídavné držadlo (2) môžete nastaviť do viacerých polôh.
• Pre nastavenie prídavného držadla uvoľnite skrutku pre nastavenie držadla (7).
• Nastavte prídavné držadlo (2) do požadovanej polohy.
• Opäť dotiahnite skrutku (7).
Vyklopenie predného krytu nahor (pozri obr. B)
Na brúsenie ťažko dostupných miest môžete vyklopiť predný kryt (3) nahor.

VAROVANIE! Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor len vtedy, keď je vyklopené nahor aj 
prídavné držadlo (pozri kapitola „Nastavenie prídavného držadla“).

• Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor.

Nasadenie/odobratie odsávania prachu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pri výbušnom prachu / zmesi vzduchu musíte používať vhodný vysávač. NEBEZPEČENSTVO 

POŽIARU PRI ÚLETE ISKIER! Pri brúsení kovov nepoužívajte odsávanie (vrecko na prach (11) 
alebo vysávač). 

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný. Azbest je karcinogénny.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru!
• Pri práci s elektrickým náradím, ktoré disponuje vreckom na prach alebo je ho odsávacím 

zariadením možné spojiť s vysávačom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých 
podmienok, ako napr. iskrení pri brúsení kovu alebo zvyškov kovu v dreve môže vo vrecku na 
prach (alebo vo vrecku na prach vysávača) dôjsť k zapáleniu drevného prachu. Môže sa to stať 
predovšetkým vtedy, keď je drevný prach zmiešaný so zvyškami laku alebo inými chemickými 
látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci. Zabráňte preto bezpodmienečne prehriatiu 
brúsneho materiálu a pred pracovnou prestávkou vždy vyprázdnite vrecko na prach, resp. 
vrecko na prach vysávača.

• Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru.
• Dbajte na platné predpisy pre opracovávaný materiál. 

Noste respirátor.

Nasadenie vrecka na prach:
• Nasuňte redukciu (14) vrecka na prach (11) zhora na pripojenie pre vrecko na prach (9).

Čistenie a starostlivosť
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Pred prácou na výrobku vytiahnite 
vždy sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s 
kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj ostré 
alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé 
špachtle a podobne. Tieto by mohli poškodiť 
povrch.

• Telo výrobku čistite iba suchou a mäkkou 
utierkou.

• Odolné znečistenie odstráňte vlhkou utierkou a 
jemným saponátom.

• Elektrické náradie nikdy nedržte pod tečúcou 
vodou a nedávajte ho nikdy do umývadla alebo 
nádoby s vodou alebo čistiacim prostriedkom.

• Elektrické náradie pred odložením dobre osušte.

Údržba a uskladnenie
Údržba
• Výrobok nevyžaduje údržbu.
Výmena prívodného kábla
• Ak je prívodný kábel tohto výrobku poškodený, 

musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo 
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

Opravy
Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne diely 
opraviteľné používateľom.
Výrobok nechajte skontrolovať a opraviť 
kvalifikovaným odborníkom.
Uloženie
1. Výrobok vypnite a odpojte od napájania.
2. Vyčistite výrobok podľa opisu vyššie.
3. Uložte výrobok a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom, nezamŕzajúcom a dobre vetranom 
mieste.

4. Výrobok uložte vždy na mieste neprístupnom 
deťom. Optimálna teplota skladovania je medzi 
10 a 40 °C.

5. Odporúčame výrobok uložiť v originálnom obale.
Odstránenie

Likvidácia obalu
Obalový materiál sa skladá z 
recyklovateľných materiálov. Obalový
materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na 
nato určených zberných miestach resp. podľa 
platných predpisov.

Pokyny na likvidáciu elektrických
výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového 
odpadu. Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a 
implementácie do národného práva musí byť 
elektrický výrobok separovaný a ekologicky 
odstránený.
Alternatíva recyklovania k požiadavke na 
vrátenie:
Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia 
povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok 
odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné 
odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona 
o odpadoch. Netýka sa to príslušenstva starých 
výrobkov a dielov bez elektronických častí.
Ďalšie pokyny k likvidácii
Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste 
neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo 
zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu 
obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom 
zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli 
pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Informácie o hluku a vibráciách
• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 

boli namerané podľa normovanej skúšobnej 
metódy a je ich možné používať na porovnávanie 
jedného elektrického náradia s iným.

• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 
je možné tiež používať na predbežný odhad 
zaťaženia.

 Nebezpečenstvo zranenia vibráciami!

VAROVANIE!
• Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas 

skutočného používania elektrického náradia 
odlišovať od udávaných hodnôt, v závislosti od 
druhu a spôsobu používania náradia.

• Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácii čo najnižšie. 
Opatrenia za účelom zníženia zaťaženia 
vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní 
náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je 
treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. 
doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté 
a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je 
bez zaťaženia).

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! 
Pôsobenie hluku môže viesť k 
poškodeniu sluchu.

• Pracujte iba s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti musia nosiť tiež 

vhodnú ochranu sluchu.
VAROVANIE! Zaťaženie hlukom! 
Určité zaťaženie hlukom elektrickým 
náradím je nevyhnutné.

• Vykonávajte hlučné práce počas povolených dní a 
častí dňa.

• Dodržiavajte časy pokoja a obmedzte trvanie 
práce na nevyhnutnú dobu.

ES vyhlásenie o zhode
Údaje a normy nájdete v priloženom ES 
vyhlásení o zhode.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvaní 3 roky od dátumu 
kúpy. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré vznikli 
nedodržiavaním návodu na obsluhu, nesprávnym 
používaním a zaobchádzaním, vlastnými úpravami 
alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

Nasadenie/odobratie vrecka na prach:
• Vrecko na prach (11) odoberte vytiahnutím nahor.

Pripojenie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na pripojenie (9).
• Nasaďte hadicu vhodného odsávacieho zariadenia (napr. priemyselného vysávača) na odsávací adaptér (16).

Odobratie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odoberte hadicu odsávacieho zariadenia.
• Vytiahnite odsávací adaptér (16) z pripojenia (9).
Pracovné pokyny
Stačí nízky tlak pri brúsení:
• Pri brúsení pracujte s nízkym tlakom. Pre dobrý výkon brúsenia stačí vlastná hmotnosť pásovej brúsky. 

Dodatočne týmto spôsobom znížite opotrebenie brúsneho pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úber a povrch:
• Úberový výkon a kvalita povrchu sú určované rýchlosťou a zrnitosťou brúsneho pásu (pozri tiež kapitola „Voľba 

otáčok brúsneho pásu“). Postup brúsenia:
• Zapnuté náradie priložte k obrobku a pracujte s miernou rýchlosťou posuvu.
Brúste rovnobežne a neprekrývajte brúsne dráhy. Brúste iba v smere vlákna, aby ste predišli rušivým, priečnym 
stopám po brúsení. Po opracovaní obrobku z neho odoberte náradie a až potom ho vypnite.

UPOZORNENIE: Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.

Používanie
Zapnutie a vypnutie
Pri prevádzke pásovej brúsky môžete zvoliť medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
Zapnutie momentovej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1).
Vypnutie momentovej prevádzky:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.
Zapnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1), podržte ho stlačený a stlačte aretačné tlačidlo (10).
Vypnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1) a pusťte ho.
Vyprázdnenie vrecka na prach
Vrecko na prach (11) by ste mali počas prevádzky vyprázdňovať každých 5-10 minút.
• Odoberte vrecko na prach (11) (pozri kapitola „Nasadenie/odobratie odsávania prachu“).
• Vrecko na prach (11) vyprázdnite nad odpadkovým košom.
• Vrecko na prach (11) nasaďte späť na výrobok.

LED osvetlenie
• Pásová brúska disponuje LED osvetlením (17).
• Po stlačení VYPÍNAČA (1) zasvieti LED osvetlenie.
• Po pustení VYPÍNAČA (1) LED osvetlenie zhasne.

Voľba otáčok a brúsneho pásu
Nastavovacím kolieskom pre rýchlosť pásu (5) môžete zvoliť otáčky aj pri bežiacom výrobku. Optimálna rýchlosť 
pásu závisí od opracovávaného obrobku, resp. materiálu. Najvhodnejšie otáčky určite vždy sami vyskúšaním. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete nezáväzné hodnoty, ktoré vám to uľahčia.

Pokyny:
• Rovnakým brúsnym pásom (13) nikdy neopracovávajte drevo a kov.
• Opotrebované alebo natrhnuté brúsne pásy môžu poškodiť obrobok. Brúsne pásy preto včas vymeňte.
• Brúsne pásy ukladajte iba visiace, pretože ohnutím a pod. by sa stali nepoužiteľné.

Návod na obsluhu
Zoznam dielov
1. VYPÍNAČ
2. Prídavné držadlo
3. Predný kryt
4. Upínacia páčka pre brúsny pás
5. Nastavovacie koliesko pre rýchlosť pásu
6. Držadlo
7. Skrutka pre nastavenie držadla
8. Výrezy pre skrutkovú zvierku
9. Pripojenie pre vrecko na prach
Prvé použitie
Upnutie/výmena brúsneho pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!  Pred akoukoľvek prácou na výrobku ho vypnite
a vytiahnite zástrčku.

• Uvoľnite upínacie zariadenie pre brúsny pás (13) tak, že upínaciu páčku (4) úplne vyklopíte. Brúsny pás (13) je 
možné odobrať.

• Nasaďte teraz nový brúsny pás, resp. ho vymeňte, aby ste mohli opracovávať iný materiál alebo zmenili 
zrnitosť.

Stacionárna práca
• Prídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovnej polohy.
• Elektrické náradie obráťte hore nohami tak, ako je zobrazené na obrázku A a položte ho na stabilnú pracovnú 

dosku.
• Do na to určených výrezov (8) vložte dve skrutkové zvierky (15) a elektrické náradie pevne upnite.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Dôležité: Smery šípok na vnútornej strane brúsneho pásu (13) a na tele výrobku sa musia zhodovať.
Zatvorte upínaciu páčku (4) znova do východiskovej polohy.

Manuálne nastavenie brúsneho pásu (13) 
Ak sa beh pásu po zapnutí nevycentruje, bude ho prípadne potrebné nastaviť rukou.
• Otočte k tomu nastavovaciu skrutku (12) na prednom valci, kým nebude brúsny pás (13) bežať vycentrovane.
Dôležité:  Dbajte bezpodmienečne na to, aby sa brúsny pás (13) nezabrúsil do tela výrobku. Beh pásu pravidelne 
kontrolujte a v prípade potreby ho nastavte nastavovacou skrutkou (12).

Nastavenie prídavného držadla
Prídavné držadlo (2) môžete nastaviť do viacerých polôh.
• Pre nastavenie prídavného držadla uvoľnite skrutku pre nastavenie držadla (7).
• Nastavte prídavné držadlo (2) do požadovanej polohy.
• Opäť dotiahnite skrutku (7).
Vyklopenie predného krytu nahor (pozri obr. B)
Na brúsenie ťažko dostupných miest môžete vyklopiť predný kryt (3) nahor.

VAROVANIE! Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor len vtedy, keď je vyklopené nahor aj 
prídavné držadlo (pozri kapitola „Nastavenie prídavného držadla“).

• Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor.

Nasadenie/odobratie odsávania prachu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pri výbušnom prachu / zmesi vzduchu musíte používať vhodný vysávač. NEBEZPEČENSTVO 

POŽIARU PRI ÚLETE ISKIER! Pri brúsení kovov nepoužívajte odsávanie (vrecko na prach (11) 
alebo vysávač). 

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný. Azbest je karcinogénny.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru!
• Pri práci s elektrickým náradím, ktoré disponuje vreckom na prach alebo je ho odsávacím 

zariadením možné spojiť s vysávačom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých 
podmienok, ako napr. iskrení pri brúsení kovu alebo zvyškov kovu v dreve môže vo vrecku na 
prach (alebo vo vrecku na prach vysávača) dôjsť k zapáleniu drevného prachu. Môže sa to stať 
predovšetkým vtedy, keď je drevný prach zmiešaný so zvyškami laku alebo inými chemickými 
látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci. Zabráňte preto bezpodmienečne prehriatiu 
brúsneho materiálu a pred pracovnou prestávkou vždy vyprázdnite vrecko na prach, resp. 
vrecko na prach vysávača.

• Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru.
• Dbajte na platné predpisy pre opracovávaný materiál. 

Noste respirátor.

Nasadenie vrecka na prach:
• Nasuňte redukciu (14) vrecka na prach (11) zhora na pripojenie pre vrecko na prach (9).

Čistenie a starostlivosť
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Pred prácou na výrobku vytiahnite 
vždy sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s 
kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj ostré 
alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé 
špachtle a podobne. Tieto by mohli poškodiť 
povrch.

• Telo výrobku čistite iba suchou a mäkkou 
utierkou.

• Odolné znečistenie odstráňte vlhkou utierkou a 
jemným saponátom.

• Elektrické náradie nikdy nedržte pod tečúcou 
vodou a nedávajte ho nikdy do umývadla alebo 
nádoby s vodou alebo čistiacim prostriedkom.

• Elektrické náradie pred odložením dobre osušte.

Údržba a uskladnenie
Údržba
• Výrobok nevyžaduje údržbu.
Výmena prívodného kábla
• Ak je prívodný kábel tohto výrobku poškodený, 

musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo 
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

Opravy
Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne diely 
opraviteľné používateľom.
Výrobok nechajte skontrolovať a opraviť 
kvalifikovaným odborníkom.
Uloženie
1. Výrobok vypnite a odpojte od napájania.
2. Vyčistite výrobok podľa opisu vyššie.
3. Uložte výrobok a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom, nezamŕzajúcom a dobre vetranom 
mieste.

4. Výrobok uložte vždy na mieste neprístupnom 
deťom. Optimálna teplota skladovania je medzi 
10 a 40 °C.

5. Odporúčame výrobok uložiť v originálnom obale.
Odstránenie

Likvidácia obalu
Obalový materiál sa skladá z 
recyklovateľných materiálov. Obalový
materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na 
nato určených zberných miestach resp. podľa 
platných predpisov.

Pokyny na likvidáciu elektrických
výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového 
odpadu. Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a 
implementácie do národného práva musí byť 
elektrický výrobok separovaný a ekologicky 
odstránený.
Alternatíva recyklovania k požiadavke na 
vrátenie:
Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia 
povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok 
odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné 
odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona 
o odpadoch. Netýka sa to príslušenstva starých 
výrobkov a dielov bez elektronických častí.
Ďalšie pokyny k likvidácii
Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste 
neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo 
zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu 
obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom 
zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli 
pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Informácie o hluku a vibráciách
• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 

boli namerané podľa normovanej skúšobnej 
metódy a je ich možné používať na porovnávanie 
jedného elektrického náradia s iným.

• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 
je možné tiež používať na predbežný odhad 
zaťaženia.

 Nebezpečenstvo zranenia vibráciami!

VAROVANIE!
• Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas 

skutočného používania elektrického náradia 
odlišovať od udávaných hodnôt, v závislosti od 
druhu a spôsobu používania náradia.

• Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácii čo najnižšie. 
Opatrenia za účelom zníženia zaťaženia 
vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní 
náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je 
treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. 
doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté 
a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je 
bez zaťaženia).

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! 
Pôsobenie hluku môže viesť k 
poškodeniu sluchu.

• Pracujte iba s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti musia nosiť tiež 

vhodnú ochranu sluchu.
VAROVANIE! Zaťaženie hlukom! 
Určité zaťaženie hlukom elektrickým 
náradím je nevyhnutné.

• Vykonávajte hlučné práce počas povolených dní a 
častí dňa.

• Dodržiavajte časy pokoja a obmedzte trvanie 
práce na nevyhnutnú dobu.

ES vyhlásenie o zhode
Údaje a normy nájdete v priloženom ES 
vyhlásení o zhode.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvaní 3 roky od dátumu 
kúpy. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré vznikli 
nedodržiavaním návodu na obsluhu, nesprávnym 
používaním a zaobchádzaním, vlastnými úpravami 
alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

Nasadenie/odobratie vrecka na prach:
• Vrecko na prach (11) odoberte vytiahnutím nahor.

Pripojenie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na pripojenie (9).
• Nasaďte hadicu vhodného odsávacieho zariadenia (napr. priemyselného vysávača) na odsávací adaptér (16).

Odobratie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odoberte hadicu odsávacieho zariadenia.
• Vytiahnite odsávací adaptér (16) z pripojenia (9).
Pracovné pokyny
Stačí nízky tlak pri brúsení:
• Pri brúsení pracujte s nízkym tlakom. Pre dobrý výkon brúsenia stačí vlastná hmotnosť pásovej brúsky. 

Dodatočne týmto spôsobom znížite opotrebenie brúsneho pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úber a povrch:
• Úberový výkon a kvalita povrchu sú určované rýchlosťou a zrnitosťou brúsneho pásu (pozri tiež kapitola „Voľba 

otáčok brúsneho pásu“). Postup brúsenia:
• Zapnuté náradie priložte k obrobku a pracujte s miernou rýchlosťou posuvu.
Brúste rovnobežne a neprekrývajte brúsne dráhy. Brúste iba v smere vlákna, aby ste predišli rušivým, priečnym 
stopám po brúsení. Po opracovaní obrobku z neho odoberte náradie a až potom ho vypnite.

UPOZORNENIE: Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.

Používanie
Zapnutie a vypnutie
Pri prevádzke pásovej brúsky môžete zvoliť medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
Zapnutie momentovej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1).
Vypnutie momentovej prevádzky:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.
Zapnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1), podržte ho stlačený a stlačte aretačné tlačidlo (10).
Vypnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1) a pusťte ho.
Vyprázdnenie vrecka na prach
Vrecko na prach (11) by ste mali počas prevádzky vyprázdňovať každých 5-10 minút.
• Odoberte vrecko na prach (11) (pozri kapitola „Nasadenie/odobratie odsávania prachu“).
• Vrecko na prach (11) vyprázdnite nad odpadkovým košom.
• Vrecko na prach (11) nasaďte späť na výrobok.

LED osvetlenie
• Pásová brúska disponuje LED osvetlením (17).
• Po stlačení VYPÍNAČA (1) zasvieti LED osvetlenie.
• Po pustení VYPÍNAČA (1) LED osvetlenie zhasne.

Voľba otáčok a brúsneho pásu
Nastavovacím kolieskom pre rýchlosť pásu (5) môžete zvoliť otáčky aj pri bežiacom výrobku. Optimálna rýchlosť 
pásu závisí od opracovávaného obrobku, resp. materiálu. Najvhodnejšie otáčky určite vždy sami vyskúšaním. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete nezáväzné hodnoty, ktoré vám to uľahčia.

Pokyny:
• Rovnakým brúsnym pásom (13) nikdy neopracovávajte drevo a kov.
• Opotrebované alebo natrhnuté brúsne pásy môžu poškodiť obrobok. Brúsne pásy preto včas vymeňte.
• Brúsne pásy ukladajte iba visiace, pretože ohnutím a pod. by sa stali nepoužiteľné.

Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Regulácia otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:
Pracovný rozsah
Hrubé brúsenie (zrnitosť):
Jemné brúsenie (zrnitosť):
Voľba otáčok:

Druh dreva: mäkké drevo
60
240
vysoké (5-6)
Druh dreva: tvrdé drevo
60
180
vysoké (5-6)
Druh dreva: drevotriesková doska
60
150
vysoké (5-6)
Odstraňovanie lakov, farieb
60
-
vysoké (5-6)
Obrusovanie lakov, farieb
150
320
nízke (1-2)
Odstraňovanie hrdze z ocele
40
120
stredné-vysoké (3-4)
Plasty
120
240
nízke-stredné (2-3)
Farebné kovy (napr. hliník)
80
150
stredné-vysoké (3-4)

Návod na obsluhu
Zoznam dielov
1. VYPÍNAČ
2. Prídavné držadlo
3. Predný kryt
4. Upínacia páčka pre brúsny pás
5. Nastavovacie koliesko pre rýchlosť pásu
6. Držadlo
7. Skrutka pre nastavenie držadla
8. Výrezy pre skrutkovú zvierku
9. Pripojenie pre vrecko na prach
Prvé použitie
Upnutie/výmena brúsneho pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!  Pred akoukoľvek prácou na výrobku ho vypnite
a vytiahnite zástrčku.

• Uvoľnite upínacie zariadenie pre brúsny pás (13) tak, že upínaciu páčku (4) úplne vyklopíte. Brúsny pás (13) je 
možné odobrať.

• Nasaďte teraz nový brúsny pás, resp. ho vymeňte, aby ste mohli opracovávať iný materiál alebo zmenili 
zrnitosť.

Stacionárna práca
• Prídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovnej polohy.
• Elektrické náradie obráťte hore nohami tak, ako je zobrazené na obrázku A a položte ho na stabilnú pracovnú 

dosku.
• Do na to určených výrezov (8) vložte dve skrutkové zvierky (15) a elektrické náradie pevne upnite.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Dôležité: Smery šípok na vnútornej strane brúsneho pásu (13) a na tele výrobku sa musia zhodovať.
Zatvorte upínaciu páčku (4) znova do východiskovej polohy.

Manuálne nastavenie brúsneho pásu (13) 
Ak sa beh pásu po zapnutí nevycentruje, bude ho prípadne potrebné nastaviť rukou.
• Otočte k tomu nastavovaciu skrutku (12) na prednom valci, kým nebude brúsny pás (13) bežať vycentrovane.
Dôležité:  Dbajte bezpodmienečne na to, aby sa brúsny pás (13) nezabrúsil do tela výrobku. Beh pásu pravidelne 
kontrolujte a v prípade potreby ho nastavte nastavovacou skrutkou (12).

Nastavenie prídavného držadla
Prídavné držadlo (2) môžete nastaviť do viacerých polôh.
• Pre nastavenie prídavného držadla uvoľnite skrutku pre nastavenie držadla (7).
• Nastavte prídavné držadlo (2) do požadovanej polohy.
• Opäť dotiahnite skrutku (7).
Vyklopenie predného krytu nahor (pozri obr. B)
Na brúsenie ťažko dostupných miest môžete vyklopiť predný kryt (3) nahor.

VAROVANIE! Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor len vtedy, keď je vyklopené nahor aj 
prídavné držadlo (pozri kapitola „Nastavenie prídavného držadla“).

• Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor.

Nasadenie/odobratie odsávania prachu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pri výbušnom prachu / zmesi vzduchu musíte používať vhodný vysávač. NEBEZPEČENSTVO 

POŽIARU PRI ÚLETE ISKIER! Pri brúsení kovov nepoužívajte odsávanie (vrecko na prach (11) 
alebo vysávač). 

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný. Azbest je karcinogénny.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru!
• Pri práci s elektrickým náradím, ktoré disponuje vreckom na prach alebo je ho odsávacím 

zariadením možné spojiť s vysávačom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých 
podmienok, ako napr. iskrení pri brúsení kovu alebo zvyškov kovu v dreve môže vo vrecku na 
prach (alebo vo vrecku na prach vysávača) dôjsť k zapáleniu drevného prachu. Môže sa to stať 
predovšetkým vtedy, keď je drevný prach zmiešaný so zvyškami laku alebo inými chemickými 
látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci. Zabráňte preto bezpodmienečne prehriatiu 
brúsneho materiálu a pred pracovnou prestávkou vždy vyprázdnite vrecko na prach, resp. 
vrecko na prach vysávača.

• Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru.
• Dbajte na platné predpisy pre opracovávaný materiál. 

Noste respirátor.

Nasadenie vrecka na prach:
• Nasuňte redukciu (14) vrecka na prach (11) zhora na pripojenie pre vrecko na prach (9).

Čistenie a starostlivosť
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Pred prácou na výrobku vytiahnite 
vždy sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s 
kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj ostré 
alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé 
špachtle a podobne. Tieto by mohli poškodiť 
povrch.

• Telo výrobku čistite iba suchou a mäkkou 
utierkou.

• Odolné znečistenie odstráňte vlhkou utierkou a 
jemným saponátom.

• Elektrické náradie nikdy nedržte pod tečúcou 
vodou a nedávajte ho nikdy do umývadla alebo 
nádoby s vodou alebo čistiacim prostriedkom.

• Elektrické náradie pred odložením dobre osušte.

Údržba a uskladnenie
Údržba
• Výrobok nevyžaduje údržbu.
Výmena prívodného kábla
• Ak je prívodný kábel tohto výrobku poškodený, 

musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo 
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

Opravy
Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne diely 
opraviteľné používateľom.
Výrobok nechajte skontrolovať a opraviť 
kvalifikovaným odborníkom.
Uloženie
1. Výrobok vypnite a odpojte od napájania.
2. Vyčistite výrobok podľa opisu vyššie.
3. Uložte výrobok a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom, nezamŕzajúcom a dobre vetranom 
mieste.

4. Výrobok uložte vždy na mieste neprístupnom 
deťom. Optimálna teplota skladovania je medzi 
10 a 40 °C.

5. Odporúčame výrobok uložiť v originálnom obale.
Odstránenie

Likvidácia obalu
Obalový materiál sa skladá z 
recyklovateľných materiálov. Obalový
materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na 
nato určených zberných miestach resp. podľa 
platných predpisov.

Pokyny na likvidáciu elektrických
výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového 
odpadu. Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a 
implementácie do národného práva musí byť 
elektrický výrobok separovaný a ekologicky 
odstránený.
Alternatíva recyklovania k požiadavke na 
vrátenie:
Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia 
povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok 
odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné 
odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona 
o odpadoch. Netýka sa to príslušenstva starých 
výrobkov a dielov bez elektronických častí.
Ďalšie pokyny k likvidácii
Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste 
neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo 
zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu 
obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom 
zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli 
pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Informácie o hluku a vibráciách
• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 

boli namerané podľa normovanej skúšobnej 
metódy a je ich možné používať na porovnávanie 
jedného elektrického náradia s iným.

• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 
je možné tiež používať na predbežný odhad 
zaťaženia.

 Nebezpečenstvo zranenia vibráciami!

VAROVANIE!
• Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas 

skutočného používania elektrického náradia 
odlišovať od udávaných hodnôt, v závislosti od 
druhu a spôsobu používania náradia.

• Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácii čo najnižšie. 
Opatrenia za účelom zníženia zaťaženia 
vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní 
náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je 
treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. 
doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté 
a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je 
bez zaťaženia).

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! 
Pôsobenie hluku môže viesť k 
poškodeniu sluchu.

• Pracujte iba s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti musia nosiť tiež 

vhodnú ochranu sluchu.
VAROVANIE! Zaťaženie hlukom! 
Určité zaťaženie hlukom elektrickým 
náradím je nevyhnutné.

• Vykonávajte hlučné práce počas povolených dní a 
častí dňa.

• Dodržiavajte časy pokoja a obmedzte trvanie 
práce na nevyhnutnú dobu.

ES vyhlásenie o zhode
Údaje a normy nájdete v priloženom ES 
vyhlásení o zhode.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvaní 3 roky od dátumu 
kúpy. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré vznikli 
nedodržiavaním návodu na obsluhu, nesprávnym 
používaním a zaobchádzaním, vlastnými úpravami 
alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

Nasadenie/odobratie vrecka na prach:
• Vrecko na prach (11) odoberte vytiahnutím nahor.

Pripojenie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na pripojenie (9).
• Nasaďte hadicu vhodného odsávacieho zariadenia (napr. priemyselného vysávača) na odsávací adaptér (16).

Odobratie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odoberte hadicu odsávacieho zariadenia.
• Vytiahnite odsávací adaptér (16) z pripojenia (9).
Pracovné pokyny
Stačí nízky tlak pri brúsení:
• Pri brúsení pracujte s nízkym tlakom. Pre dobrý výkon brúsenia stačí vlastná hmotnosť pásovej brúsky. 

Dodatočne týmto spôsobom znížite opotrebenie brúsneho pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úber a povrch:
• Úberový výkon a kvalita povrchu sú určované rýchlosťou a zrnitosťou brúsneho pásu (pozri tiež kapitola „Voľba 

otáčok brúsneho pásu“). Postup brúsenia:
• Zapnuté náradie priložte k obrobku a pracujte s miernou rýchlosťou posuvu.
Brúste rovnobežne a neprekrývajte brúsne dráhy. Brúste iba v smere vlákna, aby ste predišli rušivým, priečnym 
stopám po brúsení. Po opracovaní obrobku z neho odoberte náradie a až potom ho vypnite.

UPOZORNENIE: Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.

Používanie
Zapnutie a vypnutie
Pri prevádzke pásovej brúsky môžete zvoliť medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
Zapnutie momentovej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1).
Vypnutie momentovej prevádzky:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.
Zapnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1), podržte ho stlačený a stlačte aretačné tlačidlo (10).
Vypnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1) a pusťte ho.
Vyprázdnenie vrecka na prach
Vrecko na prach (11) by ste mali počas prevádzky vyprázdňovať každých 5-10 minút.
• Odoberte vrecko na prach (11) (pozri kapitola „Nasadenie/odobratie odsávania prachu“).
• Vrecko na prach (11) vyprázdnite nad odpadkovým košom.
• Vrecko na prach (11) nasaďte späť na výrobok.

LED osvetlenie
• Pásová brúska disponuje LED osvetlením (17).
• Po stlačení VYPÍNAČA (1) zasvieti LED osvetlenie.
• Po pustení VYPÍNAČA (1) LED osvetlenie zhasne.

Voľba otáčok a brúsneho pásu
Nastavovacím kolieskom pre rýchlosť pásu (5) môžete zvoliť otáčky aj pri bežiacom výrobku. Optimálna rýchlosť 
pásu závisí od opracovávaného obrobku, resp. materiálu. Najvhodnejšie otáčky určite vždy sami vyskúšaním. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete nezáväzné hodnoty, ktoré vám to uľahčia.

Pokyny:
• Rovnakým brúsnym pásom (13) nikdy neopracovávajte drevo a kov.
• Opotrebované alebo natrhnuté brúsne pásy môžu poškodiť obrobok. Brúsne pásy preto včas vymeňte.
• Brúsne pásy ukladajte iba visiace, pretože ohnutím a pod. by sa stali nepoužiteľné.

Návod na obsluhu
Zoznam dielov
1. VYPÍNAČ
2. Prídavné držadlo
3. Predný kryt
4. Upínacia páčka pre brúsny pás
5. Nastavovacie koliesko pre rýchlosť pásu
6. Držadlo
7. Skrutka pre nastavenie držadla
8. Výrezy pre skrutkovú zvierku
9. Pripojenie pre vrecko na prach
Prvé použitie
Upnutie/výmena brúsneho pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!  Pred akoukoľvek prácou na výrobku ho vypnite
a vytiahnite zástrčku.

• Uvoľnite upínacie zariadenie pre brúsny pás (13) tak, že upínaciu páčku (4) úplne vyklopíte. Brúsny pás (13) je 
možné odobrať.

• Nasaďte teraz nový brúsny pás, resp. ho vymeňte, aby ste mohli opracovávať iný materiál alebo zmenili 
zrnitosť.

Stacionárna práca
• Prídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovnej polohy.
• Elektrické náradie obráťte hore nohami tak, ako je zobrazené na obrázku A a položte ho na stabilnú pracovnú 

dosku.
• Do na to určených výrezov (8) vložte dve skrutkové zvierky (15) a elektrické náradie pevne upnite.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Dôležité: Smery šípok na vnútornej strane brúsneho pásu (13) a na tele výrobku sa musia zhodovať.
Zatvorte upínaciu páčku (4) znova do východiskovej polohy.

Manuálne nastavenie brúsneho pásu (13) 
Ak sa beh pásu po zapnutí nevycentruje, bude ho prípadne potrebné nastaviť rukou.
• Otočte k tomu nastavovaciu skrutku (12) na prednom valci, kým nebude brúsny pás (13) bežať vycentrovane.
Dôležité:  Dbajte bezpodmienečne na to, aby sa brúsny pás (13) nezabrúsil do tela výrobku. Beh pásu pravidelne 
kontrolujte a v prípade potreby ho nastavte nastavovacou skrutkou (12).

Nastavenie prídavného držadla
Prídavné držadlo (2) môžete nastaviť do viacerých polôh.
• Pre nastavenie prídavného držadla uvoľnite skrutku pre nastavenie držadla (7).
• Nastavte prídavné držadlo (2) do požadovanej polohy.
• Opäť dotiahnite skrutku (7).
Vyklopenie predného krytu nahor (pozri obr. B)
Na brúsenie ťažko dostupných miest môžete vyklopiť predný kryt (3) nahor.

VAROVANIE! Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor len vtedy, keď je vyklopené nahor aj 
prídavné držadlo (pozri kapitola „Nastavenie prídavného držadla“).

• Predný kryt (3) je možné vyklopiť nahor.

Nasadenie/odobratie odsávania prachu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo výbuchu!
• Pri výbušnom prachu / zmesi vzduchu musíte používať vhodný vysávač. NEBEZPEČENSTVO 

POŽIARU PRI ÚLETE ISKIER! Pri brúsení kovov nepoužívajte odsávanie (vrecko na prach (11) 
alebo vysávač). 

Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný. Azbest je karcinogénny.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru!
• Pri práci s elektrickým náradím, ktoré disponuje vreckom na prach alebo je ho odsávacím 

zariadením možné spojiť s vysávačom, hrozí nebezpečenstvo požiaru! Za nepriaznivých 
podmienok, ako napr. iskrení pri brúsení kovu alebo zvyškov kovu v dreve môže vo vrecku na 
prach (alebo vo vrecku na prach vysávača) dôjsť k zapáleniu drevného prachu. Môže sa to stať 
predovšetkým vtedy, keď je drevný prach zmiešaný so zvyškami laku alebo inými chemickými 
látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci. Zabráňte preto bezpodmienečne prehriatiu 
brúsneho materiálu a pred pracovnou prestávkou vždy vyprázdnite vrecko na prach, resp. 
vrecko na prach vysávača.

• Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru.
• Dbajte na platné predpisy pre opracovávaný materiál. 

Noste respirátor.

Nasadenie vrecka na prach:
• Nasuňte redukciu (14) vrecka na prach (11) zhora na pripojenie pre vrecko na prach (9).

Čistenie a starostlivosť
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Pred prácou na výrobku vytiahnite 
vždy sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s 
kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj ostré 
alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé 
špachtle a podobne. Tieto by mohli poškodiť 
povrch.

• Telo výrobku čistite iba suchou a mäkkou 
utierkou.

• Odolné znečistenie odstráňte vlhkou utierkou a 
jemným saponátom.

• Elektrické náradie nikdy nedržte pod tečúcou 
vodou a nedávajte ho nikdy do umývadla alebo 
nádoby s vodou alebo čistiacim prostriedkom.

• Elektrické náradie pred odložením dobre osušte.

Údržba a uskladnenie
Údržba
• Výrobok nevyžaduje údržbu.
Výmena prívodného kábla
• Ak je prívodný kábel tohto výrobku poškodený, 

musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo 
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

Opravy
Vo vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne diely 
opraviteľné používateľom.
Výrobok nechajte skontrolovať a opraviť 
kvalifikovaným odborníkom.
Uloženie
1. Výrobok vypnite a odpojte od napájania.
2. Vyčistite výrobok podľa opisu vyššie.
3. Uložte výrobok a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom, nezamŕzajúcom a dobre vetranom 
mieste.

4. Výrobok uložte vždy na mieste neprístupnom 
deťom. Optimálna teplota skladovania je medzi 
10 a 40 °C.

5. Odporúčame výrobok uložiť v originálnom obale.
Odstránenie

Likvidácia obalu
Obalový materiál sa skladá z 
recyklovateľných materiálov. Obalový
materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na 
nato určených zberných miestach resp. podľa 
platných predpisov.

Pokyny na likvidáciu elektrických
výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového 
odpadu. Podľa smernice 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení a 
implementácie do národného práva musí byť 
elektrický výrobok separovaný a ekologicky 
odstránený.
Alternatíva recyklovania k požiadavke na 
vrátenie:
Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia 
povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok 
odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné 
odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona 
o odpadoch. Netýka sa to príslušenstva starých 
výrobkov a dielov bez elektronických častí.
Ďalšie pokyny k likvidácii
Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste 
neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo 
zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu 
obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom 
zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli 
pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Informácie o hluku a vibráciách
• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 

boli namerané podľa normovanej skúšobnej 
metódy a je ich možné používať na porovnávanie 
jedného elektrického náradia s iným.

• Udávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku 
je možné tiež používať na predbežný odhad 
zaťaženia.

 Nebezpečenstvo zranenia vibráciami!

VAROVANIE!
• Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas 

skutočného používania elektrického náradia 
odlišovať od udávaných hodnôt, v závislosti od 
druhu a spôsobu používania náradia.

• Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácii čo najnižšie. 
Opatrenia za účelom zníženia zaťaženia 
vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní 
náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je 
treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. 
doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté 
a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je 
bez zaťaženia).

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! 
Pôsobenie hluku môže viesť k 
poškodeniu sluchu.

• Pracujte iba s vhodnou ochranou sluchu.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti musia nosiť tiež 

vhodnú ochranu sluchu.
VAROVANIE! Zaťaženie hlukom! 
Určité zaťaženie hlukom elektrickým 
náradím je nevyhnutné.

• Vykonávajte hlučné práce počas povolených dní a 
častí dňa.

• Dodržiavajte časy pokoja a obmedzte trvanie 
práce na nevyhnutnú dobu.

ES vyhlásenie o zhode
Údaje a normy nájdete v priloženom ES 
vyhlásení o zhode.

Záruka
Kaufland poskytuje záruku v trvaní 3 roky od dátumu 
kúpy. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré vznikli 
nedodržiavaním návodu na obsluhu, nesprávnym 
používaním a zaobchádzaním, vlastnými úpravami 
alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

Technické údaje
Model:
Vstupné napätie:
Príkon:
Voľnobežné otáčky 
Voľnobežná rýchlosť pásu:
Brúsna plocha:
Rozmery brúsneho pásu
Krytie:
Ochranná trieda:
Hodnota emisie hluku a vibrácií
Hladina akustického tlaku (LpA):
Nepresnosť (KpA):
Hladina akustického výkonu (LWA):
Nepresnosť (KpA):
Hodnota emisie vibrácií (ah):
Nepresnosť (K):

1260048
230-240 V~ (striedavé napätie) / 50 Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /        (dvojitá izolácia)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Nasadenie/odobratie vrecka na prach:
• Vrecko na prach (11) odoberte vytiahnutím nahor.

Pripojenie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odsávací adaptér (16) nasuňte na pripojenie (9).
• Nasaďte hadicu vhodného odsávacieho zariadenia (napr. priemyselného vysávača) na odsávací adaptér (16).

Odobratie odsávacieho adaptéra pre externé odsávanie:
• Odoberte hadicu odsávacieho zariadenia.
• Vytiahnite odsávací adaptér (16) z pripojenia (9).
Pracovné pokyny
Stačí nízky tlak pri brúsení:
• Pri brúsení pracujte s nízkym tlakom. Pre dobrý výkon brúsenia stačí vlastná hmotnosť pásovej brúsky. 

Dodatočne týmto spôsobom znížite opotrebenie brúsneho pásu a povrch obrobku bude hladší.

Úber a povrch:
• Úberový výkon a kvalita povrchu sú určované rýchlosťou a zrnitosťou brúsneho pásu (pozri tiež kapitola „Voľba 

otáčok brúsneho pásu“). Postup brúsenia:
• Zapnuté náradie priložte k obrobku a pracujte s miernou rýchlosťou posuvu.
Brúste rovnobežne a neprekrývajte brúsne dráhy. Brúste iba v smere vlákna, aby ste predišli rušivým, priečnym 
stopám po brúsení. Po opracovaní obrobku z neho odoberte náradie a až potom ho vypnite.

UPOZORNENIE: Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.

Používanie
Zapnutie a vypnutie
Pri prevádzke pásovej brúsky môžete zvoliť medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
Zapnutie momentovej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1).
Vypnutie momentovej prevádzky:
• VYPÍNAČ (1) pusťte.
Zapnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1), podržte ho stlačený a stlačte aretačné tlačidlo (10).
Vypnutie trvalej prevádzky:
• Stlačte VYPÍNAČ (1) a pusťte ho.
Vyprázdnenie vrecka na prach
Vrecko na prach (11) by ste mali počas prevádzky vyprázdňovať každých 5-10 minút.
• Odoberte vrecko na prach (11) (pozri kapitola „Nasadenie/odobratie odsávania prachu“).
• Vrecko na prach (11) vyprázdnite nad odpadkovým košom.
• Vrecko na prach (11) nasaďte späť na výrobok.

LED osvetlenie
• Pásová brúska disponuje LED osvetlením (17).
• Po stlačení VYPÍNAČA (1) zasvieti LED osvetlenie.
• Po pustení VYPÍNAČA (1) LED osvetlenie zhasne.

Voľba otáčok a brúsneho pásu
Nastavovacím kolieskom pre rýchlosť pásu (5) môžete zvoliť otáčky aj pri bežiacom výrobku. Optimálna rýchlosť 
pásu závisí od opracovávaného obrobku, resp. materiálu. Najvhodnejšie otáčky určite vždy sami vyskúšaním. V 
nasledujúcej tabuľke nájdete nezáväzné hodnoty, ktoré vám to uľahčia.

Pokyny:
• Rovnakým brúsnym pásom (13) nikdy neopracovávajte drevo a kov.
• Opotrebované alebo natrhnuté brúsne pásy môžu poškodiť obrobok. Brúsne pásy preto včas vymeňte.
• Brúsne pásy ukladajte iba visiace, pretože ohnutím a pod. by sa stali nepoužiteľné.

Návod na obsluhu
Zoznam dielov
1. VYPÍNAČ
2. Prídavné držadlo
3. Predný kryt
4. Upínacia páčka pre brúsny pás
5. Nastavovacie koliesko pre rýchlosť pásu
6. Držadlo
7. Skrutka pre nastavenie držadla
8. Výrezy pre skrutkovú zvierku
9. Pripojenie pre vrecko na prach
Prvé použitie
Upnutie/výmena brúsneho pásu

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia!  Pred akoukoľvek prácou na výrobku ho vypnite
a vytiahnite zástrčku.

• Uvoľnite upínacie zariadenie pre brúsny pás (13) tak, že upínaciu páčku (4) úplne vyklopíte. Brúsny pás (13) je 
možné odobrať.

• Nasaďte teraz nový brúsny pás, resp. ho vymeňte, aby ste mohli opracovávať iný materiál alebo zmenili 
zrnitosť.

Stacionárna práca
• Prídavné držadlo (2) nasaďte do vodorovnej polohy.
• Elektrické náradie obráťte hore nohami tak, ako je zobrazené na obrázku A a položte ho na stabilnú pracovnú 

dosku.
• Do na to určených výrezov (8) vložte dve skrutkové zvierky (15) a elektrické náradie pevne upnite.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.



70

Използване по предназначение
Лентошлифовъчната машина, наричана също лентов шлайф, е предвидена - в зависимост 
от използваната шкурка - за сухо шлифоване на повърхности от дърво, пластмаса, метал и 
шпакловка, както и на лакирани повърхности. Уредът може да се използва само за сухо 
шлифоване. Моля имайте предвид, че трябва да прилагате съответни шкурки с различна 
едрина на зърната за обработването на различните материали и също така да съгласувате 
оборотите с материала. Уредът е предназначен само за частна употреба за битови цели. 
Всякаква друга употреба или модификация на изделието ще се смята за не по 
предназначение и крие значителна опасност от злополуки. За повреди или щети, 
възникнали поради употреба не по предназначение, производителят няма да поема 
никаква отговорност. Не е предназначен за търговски или промишлени цели.
Безопасност
Прочетете старателно следващите указания за безопасност, преди да използвате 
изделието за първи път. За сигурна употреба спазвайте всички следващи указания за 
безопасност.
Общи указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разгледайте всички указания, упътвания, 
илюстрации и технически характеристики, с които е придружен този 
електроуред. Неспазването на следващите упътвания и указания може да причини 
електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания и упътвания за безопасност за бъдещи справки.
Употребяваните в указанията за безопасност понятия „електроуред” или 
“електроинструмент” се отнасят както за работещи със захранване от електрическата 
мрежа електроуреди (със захранващ кабел), така и за работещи с акумулиращи батерии 
електроуреди (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безредието и лошото 

осветление на работното място могат да доведат до злополуки.

b) Не работете с електроуреда във взривоопасна среда, в която може да има горими 
течности, газове или прах. Електроуредите отделят искри, които биха могли да запалят 
праха или парите.

c) По време на използване на електроуреда дръжте на разстояние децата и другите 
хора. При отвличане на вниманието можете да загубите контрола над електроуреда.

2. Електрическа безопасност
a) Щепселът на кабела на електроуреда трябва да пасва на контакта. Щепселът не 

бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте приспособен с преходник 
щепсел със заземен електроуред. Непромененият щепсел и пасващият контакт 
намаляват опасността от електрически удар.

b) Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности, като напр. тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. Има повишена опасност от електрически 
удар, когато тялото Ви е заземено.

c) Пазете електроуредите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда 
повишава опасността от електрически удар.

d) Не използвайте кабела не по предназначение, например като го хващате, за да 
пренасяте или окачвате електроуреда или за да извадите щепсела от контакта. 
Пазете кабела на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се 
части на уреди. Повредените или заплетени кабели повишават опасността от 
електрически удар.

e) Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, 
които са подходящи за външна употреба. Използването на удължителен кабел, 
пригоден за работа на открито, намалява опасността от електрически удар.

f) Когато не може да се избегне работа с електроуреда във влажна среда, 
използвайте прекъсвач за дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с 
дефектнотокова защита намалява опасността от електрически удар.

3. Лична безопасност
a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и се отнасяйте с благоразумие към 

работата с електроуред. Не си служете с електроуред, когато сте уморени или сте 
под въздействието на упойващи вещества, алкохол или лекарства. Кратък момент 
на невнимание при използването на електроуреда може да доведе до сериозни 
наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. С носенето на лични 
предпазни средства, като прахозащитна маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска 
или предпазители за слуха, според вида и областта на прилагане на електроуреда, се 
намалява опасността от нараняване.

c) Избягвайте непреднамерено пускане. Проверете дали електроуредът е изключен, 
преди да включвате щепсела му в контакта и / или да присъединявате 
акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте. Когато при пренасяне на 
електроуреда пръстът Ви е на пусковия ключ или присъединявате вече включен уред 
към електрозахранването, това може да доведе до злополуки.

d) Отстранявайте затягащите и регулиращите приспособления или гаечните 
ключове, преди да включите електроуреда. Приспособление или ключ, намиращи се 
на въртяща се част на уреда, могат да причинят наранявания.

e) Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се за сигурна стойка и 
запазвайте по всяко време равновесие. Така ще можете по-добре да контролирате 
електроуреда при неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете украшения или широки дрехи. Дръжте 
косата си, дрехите и ръкавиците на разстояние от движещи се части. Хлабавите 
дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) Когато могат да се монтират устройства за засмукване и улавяне на прах, 
осигурете те да са присъединени и да се използват правилно. Използването на 
устройство за засмукване и улавяне на прах може да намали рисковете за здравето 
поради праха.

h) Не се осланяйте на въображаема сигурност и не пренебрегвайте правилата за 
безопасност при електроуреди, дори и да сте запознати добре с електроуреда 
след многократна употреба. Невнимателното боравене може да доведе за части от 
секундата до сериозни наранявания.

4. Използване и боравене с електроуреда
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за работата, която трябва да свършите, 

предназначен за нея електроуред. С подходящия електроуред ще работите по-добре 
и по-сигурно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте електроуред, чийто пусков ключ е повреден. Електроуред, който не 
може вече да се включва или изключва чрез пусковия ключ, е опасен и трябва да се 
ремонтира.

c) Изваждайте щепсела от контакта и/или отстранявайте акумулатора, преди да 
предприемате настройки на уреда, да сменяте принадлежности или да оставяте 
уреда. Тази предпазна мярка предотвратява непреднамерено пускане на 
електроуреда.

d) Съхранявайте неизползваните електроуреди извън достъпа на деца. Не 
допускайте уредът да се използва от хора, които не са добре запознати с него или 
не са прочели тези указания. Електроуредите са опасни, когато се използват от 
неопитни хора.

e) Поддържайте грижливо електроуредите. Проверявайте дали движещите се части 
функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени или повредени 
така части, че да нарушат работата на електроуреда. Осигурете ремонт на 
повредените части, преди да използвате уреда. Много злополуки се дължат на лошо 
поддържани електроуреди.

f) Поддържайте остри и чисти режещите инструменти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с добре наточени остриета заяждат по-малко и с тях се работи 
по-лесно.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Съдържание
Преди употреба за първи път
Съдържание на доставката
Обяснение на знаците
Използване по предназначение
Безопасност
Инструкция за употреба
Почистване и грижи
Поддържане и съхранение
Отстраняване на отпадъци
Технически характеристики
Декларация за съответствие на ЕО
Гаранция

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 
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Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

Обяснение на знаците
В тази инструкция за употреба, върху изделието или върху опаковката се използват следните 
сигнални думи и символи.

Прочетете инструкцията за употреба преди пускането в 
действие!

Предупреждение! 
Тази сигнална дума отбелязва опасност със средна степен на риск, която, ако не 
е избегната, може да доведе до смърт или тежки телесни повреди.
Внимание! 
Тази сигнална дума предупреждава за възможни материални щети.

Носете предпазно средство за очите.

Носете предпазни средства за слуха.

Носете защитни ръкавици.

 

Означените с този символ изделия изпълняват всички подлежащи на прилагане 
правила на общността на Европейското икономическо пространство.
Този символ Ви дава полезна допълнителна информация относно сглобяването 
или работата с уреда.
Изваждайте веднага щепсела от контакта, ако кабелът се повреди или се 
разкъса.
Този символ отбелязва електроуреди, които отговарят на клас защита ІІ (двойна 
изолация).

Не изхвърляйте електрически и електронни уреди в битовите отпадъци!

Преди употреба за първи път
Запознайте се добре с всички указания за 
използване и безопасност, преди да използвате 
изделието. Използвайте изделието само по 
описания начин и в посочените области на 
прилагане. Запазете за бъдещи справки 
инструкцията за употреба. При предаване на 
изделието на трети лица връчвайте им 
приложени всички документи. 
ВАЖНО, ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ: 
ПРОЧЕТЕТЕ СТАРАТЕЛНО!

Съдържание на доставката
• 1 бр. лентошлифовъчна машина
• 1 бр. лентова шкурка (K80)
• 1 бр. торбичка за прах
• 1 бр. стесняващ преходник за външно 

засмукване на прах
• 2 бр. стеги
• 1 бр. инструкция за употреба
Прегледайте дали са налице всички части и 
проверете изделието за транспортни 
увреждания. Не приемайте за използване 
повредено изделие! В случай на повреда моля 
обърнете се към филиал на Кауфланд.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Използване по предназначение
Лентошлифовъчната машина, наричана също лентов шлайф, е предвидена - в зависимост 
от използваната шкурка - за сухо шлифоване на повърхности от дърво, пластмаса, метал и 
шпакловка, както и на лакирани повърхности. Уредът може да се използва само за сухо 
шлифоване. Моля имайте предвид, че трябва да прилагате съответни шкурки с различна 
едрина на зърната за обработването на различните материали и също така да съгласувате 
оборотите с материала. Уредът е предназначен само за частна употреба за битови цели. 
Всякаква друга употреба или модификация на изделието ще се смята за не по 
предназначение и крие значителна опасност от злополуки. За повреди или щети, 
възникнали поради употреба не по предназначение, производителят няма да поема 
никаква отговорност. Не е предназначен за търговски или промишлени цели.
Безопасност
Прочетете старателно следващите указания за безопасност, преди да използвате 
изделието за първи път. За сигурна употреба спазвайте всички следващи указания за 
безопасност.
Общи указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разгледайте всички указания, упътвания, 
илюстрации и технически характеристики, с които е придружен този 
електроуред. Неспазването на следващите упътвания и указания може да причини 
електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания и упътвания за безопасност за бъдещи справки.
Употребяваните в указанията за безопасност понятия „електроуред” или 
“електроинструмент” се отнасят както за работещи със захранване от електрическата 
мрежа електроуреди (със захранващ кабел), така и за работещи с акумулиращи батерии 
електроуреди (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безредието и лошото 

осветление на работното място могат да доведат до злополуки.

b) Не работете с електроуреда във взривоопасна среда, в която може да има горими 
течности, газове или прах. Електроуредите отделят искри, които биха могли да запалят 
праха или парите.

c) По време на използване на електроуреда дръжте на разстояние децата и другите 
хора. При отвличане на вниманието можете да загубите контрола над електроуреда.

2. Електрическа безопасност
a) Щепселът на кабела на електроуреда трябва да пасва на контакта. Щепселът не 

бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте приспособен с преходник 
щепсел със заземен електроуред. Непромененият щепсел и пасващият контакт 
намаляват опасността от електрически удар.

b) Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности, като напр. тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. Има повишена опасност от електрически 
удар, когато тялото Ви е заземено.

c) Пазете електроуредите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда 
повишава опасността от електрически удар.

d) Не използвайте кабела не по предназначение, например като го хващате, за да 
пренасяте или окачвате електроуреда или за да извадите щепсела от контакта. 
Пазете кабела на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се 
части на уреди. Повредените или заплетени кабели повишават опасността от 
електрически удар.

e) Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, 
които са подходящи за външна употреба. Използването на удължителен кабел, 
пригоден за работа на открито, намалява опасността от електрически удар.

f) Когато не може да се избегне работа с електроуреда във влажна среда, 
използвайте прекъсвач за дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с 
дефектнотокова защита намалява опасността от електрически удар.

3. Лична безопасност
a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и се отнасяйте с благоразумие към 

работата с електроуред. Не си служете с електроуред, когато сте уморени или сте 
под въздействието на упойващи вещества, алкохол или лекарства. Кратък момент 
на невнимание при използването на електроуреда може да доведе до сериозни 
наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. С носенето на лични 
предпазни средства, като прахозащитна маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска 
или предпазители за слуха, според вида и областта на прилагане на електроуреда, се 
намалява опасността от нараняване.

c) Избягвайте непреднамерено пускане. Проверете дали електроуредът е изключен, 
преди да включвате щепсела му в контакта и / или да присъединявате 
акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте. Когато при пренасяне на 
електроуреда пръстът Ви е на пусковия ключ или присъединявате вече включен уред 
към електрозахранването, това може да доведе до злополуки.

d) Отстранявайте затягащите и регулиращите приспособления или гаечните 
ключове, преди да включите електроуреда. Приспособление или ключ, намиращи се 
на въртяща се част на уреда, могат да причинят наранявания.

e) Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се за сигурна стойка и 
запазвайте по всяко време равновесие. Така ще можете по-добре да контролирате 
електроуреда при неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете украшения или широки дрехи. Дръжте 
косата си, дрехите и ръкавиците на разстояние от движещи се части. Хлабавите 
дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) Когато могат да се монтират устройства за засмукване и улавяне на прах, 
осигурете те да са присъединени и да се използват правилно. Използването на 
устройство за засмукване и улавяне на прах може да намали рисковете за здравето 
поради праха.

h) Не се осланяйте на въображаема сигурност и не пренебрегвайте правилата за 
безопасност при електроуреди, дори и да сте запознати добре с електроуреда 
след многократна употреба. Невнимателното боравене може да доведе за части от 
секундата до сериозни наранявания.

4. Използване и боравене с електроуреда
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за работата, която трябва да свършите, 

предназначен за нея електроуред. С подходящия електроуред ще работите по-добре 
и по-сигурно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте електроуред, чийто пусков ключ е повреден. Електроуред, който не 
може вече да се включва или изключва чрез пусковия ключ, е опасен и трябва да се 
ремонтира.

c) Изваждайте щепсела от контакта и/или отстранявайте акумулатора, преди да 
предприемате настройки на уреда, да сменяте принадлежности или да оставяте 
уреда. Тази предпазна мярка предотвратява непреднамерено пускане на 
електроуреда.

d) Съхранявайте неизползваните електроуреди извън достъпа на деца. Не 
допускайте уредът да се използва от хора, които не са добре запознати с него или 
не са прочели тези указания. Електроуредите са опасни, когато се използват от 
неопитни хора.

e) Поддържайте грижливо електроуредите. Проверявайте дали движещите се части 
функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени или повредени 
така части, че да нарушат работата на електроуреда. Осигурете ремонт на 
повредените части, преди да използвате уреда. Много злополуки се дължат на лошо 
поддържани електроуреди.

f) Поддържайте остри и чисти режещите инструменти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с добре наточени остриета заяждат по-малко и с тях се работи 
по-лесно.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

Обяснение на знаците
В тази инструкция за употреба, върху изделието или върху опаковката се използват следните 
сигнални думи и символи.

Прочетете инструкцията за употреба преди пускането в 
действие!

Предупреждение! 
Тази сигнална дума отбелязва опасност със средна степен на риск, която, ако не 
е избегната, може да доведе до смърт или тежки телесни повреди.
Внимание! 
Тази сигнална дума предупреждава за възможни материални щети.

Носете предпазно средство за очите.

Носете предпазни средства за слуха.

Носете защитни ръкавици.

 

Означените с този символ изделия изпълняват всички подлежащи на прилагане 
правила на общността на Европейското икономическо пространство.
Този символ Ви дава полезна допълнителна информация относно сглобяването 
или работата с уреда.
Изваждайте веднага щепсела от контакта, ако кабелът се повреди или се 
разкъса.
Този символ отбелязва електроуреди, които отговарят на клас защита ІІ (двойна 
изолация).

Не изхвърляйте електрически и електронни уреди в битовите отпадъци!

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Използване по предназначение
Лентошлифовъчната машина, наричана също лентов шлайф, е предвидена - в зависимост 
от използваната шкурка - за сухо шлифоване на повърхности от дърво, пластмаса, метал и 
шпакловка, както и на лакирани повърхности. Уредът може да се използва само за сухо 
шлифоване. Моля имайте предвид, че трябва да прилагате съответни шкурки с различна 
едрина на зърната за обработването на различните материали и също така да съгласувате 
оборотите с материала. Уредът е предназначен само за частна употреба за битови цели. 
Всякаква друга употреба или модификация на изделието ще се смята за не по 
предназначение и крие значителна опасност от злополуки. За повреди или щети, 
възникнали поради употреба не по предназначение, производителят няма да поема 
никаква отговорност. Не е предназначен за търговски или промишлени цели.
Безопасност
Прочетете старателно следващите указания за безопасност, преди да използвате 
изделието за първи път. За сигурна употреба спазвайте всички следващи указания за 
безопасност.
Общи указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разгледайте всички указания, упътвания, 
илюстрации и технически характеристики, с които е придружен този 
електроуред. Неспазването на следващите упътвания и указания може да причини 
електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания и упътвания за безопасност за бъдещи справки.
Употребяваните в указанията за безопасност понятия „електроуред” или 
“електроинструмент” се отнасят както за работещи със захранване от електрическата 
мрежа електроуреди (със захранващ кабел), така и за работещи с акумулиращи батерии 
електроуреди (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безредието и лошото 

осветление на работното място могат да доведат до злополуки.

b) Не работете с електроуреда във взривоопасна среда, в която може да има горими 
течности, газове или прах. Електроуредите отделят искри, които биха могли да запалят 
праха или парите.

c) По време на използване на електроуреда дръжте на разстояние децата и другите 
хора. При отвличане на вниманието можете да загубите контрола над електроуреда.

2. Електрическа безопасност
a) Щепселът на кабела на електроуреда трябва да пасва на контакта. Щепселът не 

бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте приспособен с преходник 
щепсел със заземен електроуред. Непромененият щепсел и пасващият контакт 
намаляват опасността от електрически удар.

b) Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности, като напр. тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. Има повишена опасност от електрически 
удар, когато тялото Ви е заземено.

c) Пазете електроуредите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда 
повишава опасността от електрически удар.

d) Не използвайте кабела не по предназначение, например като го хващате, за да 
пренасяте или окачвате електроуреда или за да извадите щепсела от контакта. 
Пазете кабела на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се 
части на уреди. Повредените или заплетени кабели повишават опасността от 
електрически удар.

e) Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, 
които са подходящи за външна употреба. Използването на удължителен кабел, 
пригоден за работа на открито, намалява опасността от електрически удар.

f) Когато не може да се избегне работа с електроуреда във влажна среда, 
използвайте прекъсвач за дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с 
дефектнотокова защита намалява опасността от електрически удар.

3. Лична безопасност
a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и се отнасяйте с благоразумие към 

работата с електроуред. Не си служете с електроуред, когато сте уморени или сте 
под въздействието на упойващи вещества, алкохол или лекарства. Кратък момент 
на невнимание при използването на електроуреда може да доведе до сериозни 
наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. С носенето на лични 
предпазни средства, като прахозащитна маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска 
или предпазители за слуха, според вида и областта на прилагане на електроуреда, се 
намалява опасността от нараняване.

c) Избягвайте непреднамерено пускане. Проверете дали електроуредът е изключен, 
преди да включвате щепсела му в контакта и / или да присъединявате 
акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте. Когато при пренасяне на 
електроуреда пръстът Ви е на пусковия ключ или присъединявате вече включен уред 
към електрозахранването, това може да доведе до злополуки.

d) Отстранявайте затягащите и регулиращите приспособления или гаечните 
ключове, преди да включите електроуреда. Приспособление или ключ, намиращи се 
на въртяща се част на уреда, могат да причинят наранявания.

e) Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се за сигурна стойка и 
запазвайте по всяко време равновесие. Така ще можете по-добре да контролирате 
електроуреда при неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете украшения или широки дрехи. Дръжте 
косата си, дрехите и ръкавиците на разстояние от движещи се части. Хлабавите 
дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) Когато могат да се монтират устройства за засмукване и улавяне на прах, 
осигурете те да са присъединени и да се използват правилно. Използването на 
устройство за засмукване и улавяне на прах може да намали рисковете за здравето 
поради праха.

h) Не се осланяйте на въображаема сигурност и не пренебрегвайте правилата за 
безопасност при електроуреди, дори и да сте запознати добре с електроуреда 
след многократна употреба. Невнимателното боравене може да доведе за части от 
секундата до сериозни наранявания.

4. Използване и боравене с електроуреда
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за работата, която трябва да свършите, 

предназначен за нея електроуред. С подходящия електроуред ще работите по-добре 
и по-сигурно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте електроуред, чийто пусков ключ е повреден. Електроуред, който не 
може вече да се включва или изключва чрез пусковия ключ, е опасен и трябва да се 
ремонтира.

c) Изваждайте щепсела от контакта и/или отстранявайте акумулатора, преди да 
предприемате настройки на уреда, да сменяте принадлежности или да оставяте 
уреда. Тази предпазна мярка предотвратява непреднамерено пускане на 
електроуреда.

d) Съхранявайте неизползваните електроуреди извън достъпа на деца. Не 
допускайте уредът да се използва от хора, които не са добре запознати с него или 
не са прочели тези указания. Електроуредите са опасни, когато се използват от 
неопитни хора.

e) Поддържайте грижливо електроуредите. Проверявайте дали движещите се части 
функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени или повредени 
така части, че да нарушат работата на електроуреда. Осигурете ремонт на 
повредените части, преди да използвате уреда. Много злополуки се дължат на лошо 
поддържани електроуреди.

f) Поддържайте остри и чисти режещите инструменти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с добре наточени остриета заяждат по-малко и с тях се работи 
по-лесно.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Използване по предназначение
Лентошлифовъчната машина, наричана също лентов шлайф, е предвидена - в зависимост 
от използваната шкурка - за сухо шлифоване на повърхности от дърво, пластмаса, метал и 
шпакловка, както и на лакирани повърхности. Уредът може да се използва само за сухо 
шлифоване. Моля имайте предвид, че трябва да прилагате съответни шкурки с различна 
едрина на зърната за обработването на различните материали и също така да съгласувате 
оборотите с материала. Уредът е предназначен само за частна употреба за битови цели. 
Всякаква друга употреба или модификация на изделието ще се смята за не по 
предназначение и крие значителна опасност от злополуки. За повреди или щети, 
възникнали поради употреба не по предназначение, производителят няма да поема 
никаква отговорност. Не е предназначен за търговски или промишлени цели.
Безопасност
Прочетете старателно следващите указания за безопасност, преди да използвате 
изделието за първи път. За сигурна употреба спазвайте всички следващи указания за 
безопасност.
Общи указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разгледайте всички указания, упътвания, 
илюстрации и технически характеристики, с които е придружен този 
електроуред. Неспазването на следващите упътвания и указания може да причини 
електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания и упътвания за безопасност за бъдещи справки.
Употребяваните в указанията за безопасност понятия „електроуред” или 
“електроинструмент” се отнасят както за работещи със захранване от електрическата 
мрежа електроуреди (със захранващ кабел), така и за работещи с акумулиращи батерии 
електроуреди (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безредието и лошото 

осветление на работното място могат да доведат до злополуки.

b) Не работете с електроуреда във взривоопасна среда, в която може да има горими 
течности, газове или прах. Електроуредите отделят искри, които биха могли да запалят 
праха или парите.

c) По време на използване на електроуреда дръжте на разстояние децата и другите 
хора. При отвличане на вниманието можете да загубите контрола над електроуреда.

2. Електрическа безопасност
a) Щепселът на кабела на електроуреда трябва да пасва на контакта. Щепселът не 

бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте приспособен с преходник 
щепсел със заземен електроуред. Непромененият щепсел и пасващият контакт 
намаляват опасността от електрически удар.

b) Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности, като напр. тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. Има повишена опасност от електрически 
удар, когато тялото Ви е заземено.

c) Пазете електроуредите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда 
повишава опасността от електрически удар.

d) Не използвайте кабела не по предназначение, например като го хващате, за да 
пренасяте или окачвате електроуреда или за да извадите щепсела от контакта. 
Пазете кабела на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се 
части на уреди. Повредените или заплетени кабели повишават опасността от 
електрически удар.

e) Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, 
които са подходящи за външна употреба. Използването на удължителен кабел, 
пригоден за работа на открито, намалява опасността от електрически удар.

f) Когато не може да се избегне работа с електроуреда във влажна среда, 
използвайте прекъсвач за дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с 
дефектнотокова защита намалява опасността от електрически удар.

3. Лична безопасност
a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и се отнасяйте с благоразумие към 

работата с електроуред. Не си служете с електроуред, когато сте уморени или сте 
под въздействието на упойващи вещества, алкохол или лекарства. Кратък момент 
на невнимание при използването на електроуреда може да доведе до сериозни 
наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. С носенето на лични 
предпазни средства, като прахозащитна маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска 
или предпазители за слуха, според вида и областта на прилагане на електроуреда, се 
намалява опасността от нараняване.

c) Избягвайте непреднамерено пускане. Проверете дали електроуредът е изключен, 
преди да включвате щепсела му в контакта и / или да присъединявате 
акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте. Когато при пренасяне на 
електроуреда пръстът Ви е на пусковия ключ или присъединявате вече включен уред 
към електрозахранването, това може да доведе до злополуки.

d) Отстранявайте затягащите и регулиращите приспособления или гаечните 
ключове, преди да включите електроуреда. Приспособление или ключ, намиращи се 
на въртяща се част на уреда, могат да причинят наранявания.

e) Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се за сигурна стойка и 
запазвайте по всяко време равновесие. Така ще можете по-добре да контролирате 
електроуреда при неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете украшения или широки дрехи. Дръжте 
косата си, дрехите и ръкавиците на разстояние от движещи се части. Хлабавите 
дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) Когато могат да се монтират устройства за засмукване и улавяне на прах, 
осигурете те да са присъединени и да се използват правилно. Използването на 
устройство за засмукване и улавяне на прах може да намали рисковете за здравето 
поради праха.

h) Не се осланяйте на въображаема сигурност и не пренебрегвайте правилата за 
безопасност при електроуреди, дори и да сте запознати добре с електроуреда 
след многократна употреба. Невнимателното боравене може да доведе за части от 
секундата до сериозни наранявания.

4. Използване и боравене с електроуреда
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за работата, която трябва да свършите, 

предназначен за нея електроуред. С подходящия електроуред ще работите по-добре 
и по-сигурно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте електроуред, чийто пусков ключ е повреден. Електроуред, който не 
може вече да се включва или изключва чрез пусковия ключ, е опасен и трябва да се 
ремонтира.

c) Изваждайте щепсела от контакта и/или отстранявайте акумулатора, преди да 
предприемате настройки на уреда, да сменяте принадлежности или да оставяте 
уреда. Тази предпазна мярка предотвратява непреднамерено пускане на 
електроуреда.

d) Съхранявайте неизползваните електроуреди извън достъпа на деца. Не 
допускайте уредът да се използва от хора, които не са добре запознати с него или 
не са прочели тези указания. Електроуредите са опасни, когато се използват от 
неопитни хора.

e) Поддържайте грижливо електроуредите. Проверявайте дали движещите се части 
функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени или повредени 
така части, че да нарушат работата на електроуреда. Осигурете ремонт на 
повредените части, преди да използвате уреда. Много злополуки се дължат на лошо 
поддържани електроуреди.

f) Поддържайте остри и чисти режещите инструменти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с добре наточени остриета заяждат по-малко и с тях се работи 
по-лесно.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Използване по предназначение
Лентошлифовъчната машина, наричана също лентов шлайф, е предвидена - в зависимост 
от използваната шкурка - за сухо шлифоване на повърхности от дърво, пластмаса, метал и 
шпакловка, както и на лакирани повърхности. Уредът може да се използва само за сухо 
шлифоване. Моля имайте предвид, че трябва да прилагате съответни шкурки с различна 
едрина на зърната за обработването на различните материали и също така да съгласувате 
оборотите с материала. Уредът е предназначен само за частна употреба за битови цели. 
Всякаква друга употреба или модификация на изделието ще се смята за не по 
предназначение и крие значителна опасност от злополуки. За повреди или щети, 
възникнали поради употреба не по предназначение, производителят няма да поема 
никаква отговорност. Не е предназначен за търговски или промишлени цели.
Безопасност
Прочетете старателно следващите указания за безопасност, преди да използвате 
изделието за първи път. За сигурна употреба спазвайте всички следващи указания за 
безопасност.
Общи указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разгледайте всички указания, упътвания, 
илюстрации и технически характеристики, с които е придружен този 
електроуред. Неспазването на следващите упътвания и указания може да причини 
електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания и упътвания за безопасност за бъдещи справки.
Употребяваните в указанията за безопасност понятия „електроуред” или 
“електроинструмент” се отнасят както за работещи със захранване от електрическата 
мрежа електроуреди (със захранващ кабел), така и за работещи с акумулиращи батерии 
електроуреди (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безредието и лошото 

осветление на работното място могат да доведат до злополуки.

b) Не работете с електроуреда във взривоопасна среда, в която може да има горими 
течности, газове или прах. Електроуредите отделят искри, които биха могли да запалят 
праха или парите.

c) По време на използване на електроуреда дръжте на разстояние децата и другите 
хора. При отвличане на вниманието можете да загубите контрола над електроуреда.

2. Електрическа безопасност
a) Щепселът на кабела на електроуреда трябва да пасва на контакта. Щепселът не 

бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте приспособен с преходник 
щепсел със заземен електроуред. Непромененият щепсел и пасващият контакт 
намаляват опасността от електрически удар.

b) Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности, като напр. тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. Има повишена опасност от електрически 
удар, когато тялото Ви е заземено.

c) Пазете електроуредите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда 
повишава опасността от електрически удар.

d) Не използвайте кабела не по предназначение, например като го хващате, за да 
пренасяте или окачвате електроуреда или за да извадите щепсела от контакта. 
Пазете кабела на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се 
части на уреди. Повредените или заплетени кабели повишават опасността от 
електрически удар.

e) Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, 
които са подходящи за външна употреба. Използването на удължителен кабел, 
пригоден за работа на открито, намалява опасността от електрически удар.

f) Когато не може да се избегне работа с електроуреда във влажна среда, 
използвайте прекъсвач за дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с 
дефектнотокова защита намалява опасността от електрически удар.

3. Лична безопасност
a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и се отнасяйте с благоразумие към 

работата с електроуред. Не си служете с електроуред, когато сте уморени или сте 
под въздействието на упойващи вещества, алкохол или лекарства. Кратък момент 
на невнимание при използването на електроуреда може да доведе до сериозни 
наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. С носенето на лични 
предпазни средства, като прахозащитна маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска 
или предпазители за слуха, според вида и областта на прилагане на електроуреда, се 
намалява опасността от нараняване.

c) Избягвайте непреднамерено пускане. Проверете дали електроуредът е изключен, 
преди да включвате щепсела му в контакта и / или да присъединявате 
акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте. Когато при пренасяне на 
електроуреда пръстът Ви е на пусковия ключ или присъединявате вече включен уред 
към електрозахранването, това може да доведе до злополуки.

d) Отстранявайте затягащите и регулиращите приспособления или гаечните 
ключове, преди да включите електроуреда. Приспособление или ключ, намиращи се 
на въртяща се част на уреда, могат да причинят наранявания.

e) Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се за сигурна стойка и 
запазвайте по всяко време равновесие. Така ще можете по-добре да контролирате 
електроуреда при неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете украшения или широки дрехи. Дръжте 
косата си, дрехите и ръкавиците на разстояние от движещи се части. Хлабавите 
дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) Когато могат да се монтират устройства за засмукване и улавяне на прах, 
осигурете те да са присъединени и да се използват правилно. Използването на 
устройство за засмукване и улавяне на прах може да намали рисковете за здравето 
поради праха.

h) Не се осланяйте на въображаема сигурност и не пренебрегвайте правилата за 
безопасност при електроуреди, дори и да сте запознати добре с електроуреда 
след многократна употреба. Невнимателното боравене може да доведе за части от 
секундата до сериозни наранявания.

4. Използване и боравене с електроуреда
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за работата, която трябва да свършите, 

предназначен за нея електроуред. С подходящия електроуред ще работите по-добре 
и по-сигурно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте електроуред, чийто пусков ключ е повреден. Електроуред, който не 
може вече да се включва или изключва чрез пусковия ключ, е опасен и трябва да се 
ремонтира.

c) Изваждайте щепсела от контакта и/или отстранявайте акумулатора, преди да 
предприемате настройки на уреда, да сменяте принадлежности или да оставяте 
уреда. Тази предпазна мярка предотвратява непреднамерено пускане на 
електроуреда.

d) Съхранявайте неизползваните електроуреди извън достъпа на деца. Не 
допускайте уредът да се използва от хора, които не са добре запознати с него или 
не са прочели тези указания. Електроуредите са опасни, когато се използват от 
неопитни хора.

e) Поддържайте грижливо електроуредите. Проверявайте дали движещите се части 
функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени или повредени 
така части, че да нарушат работата на електроуреда. Осигурете ремонт на 
повредените части, преди да използвате уреда. Много злополуки се дължат на лошо 
поддържани електроуреди.

f) Поддържайте остри и чисти режещите инструменти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с добре наточени остриета заяждат по-малко и с тях се работи 
по-лесно.

g) Използвайте електроуреда, принадлежностите, работните инструменти и т.н. 
съгласно тези указания. При това имайте предвид работните условия и работата, 
която ще се изпълнява. Употребата на електроуреди за приложения, различни от 
предвидените, може да доведе до опасни ситуации.

h) Грижете се дръжките и ръкохватките да са сухи, чисти и без масла и мазнини. 
Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват сигурна работа и контрол на 
електроуреда при непредвидени ситуации.

5. Сервизно обслужване
a) Възлагайте ремонтирането на Вашия електроуред само на квалифицирани 

специалисти и само с оригинални резервни части. Така се осигурява запазването на 
безопасността на електроуреда.

Указания за безопасност при лентошлифовъчна машина
• Дръжте електроуреда за изолираните места за хващане, тъй като шлифоващата 

повърхност може да засегне собствения си захранващ кабел. Повреждането на 
проводник под напрежение може да постави под напрежение металните части на уреда 
и да доведе до електрически удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Прахът от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дърво и метал, може да е 

вреден за здравето.
• Допирането или вдишването на този прах може да представлява опасност за работещия 

с уреда или за намиращи се в близост хора.
• Носете предпазни очила и прахозащитна маска!
Допълнителни указания 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
• Никога не насочвайте уреда към себе си или към други хора или животни. Внимавайте да 

няма хора или животни от другата страна на обработвания предмет или наблизо.
• ПАЗЕТЕ ОЧИТЕ СИ! Носете предпазни очила. Това важи също така за този, който при 

работа подкрепя или държи обработвания предмет.
• Обезопасявайте обработвания предмет. Закрепваният със затягащи приспособления 

или менгеме обработван предмет се задържа по-сигурно, отколкото с ръката Ви.
• Винаги отвеждайте кабела назад от уреда.
Ремонтиране
a) Възлагайте ремонтиране на Вашия електроуред само на квалифициран 

специалист, който използва само оригинални резервни части. Така ще 
гарантирате постоянна безопасност на Вашия електроуред.

Поведение при авария
С помощта на тази инструкция за употреба се запознайте добре с използването на това 

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Използване по предназначение
Лентошлифовъчната машина, наричана също лентов шлайф, е предвидена - в зависимост 
от използваната шкурка - за сухо шлифоване на повърхности от дърво, пластмаса, метал и 
шпакловка, както и на лакирани повърхности. Уредът може да се използва само за сухо 
шлифоване. Моля имайте предвид, че трябва да прилагате съответни шкурки с различна 
едрина на зърната за обработването на различните материали и също така да съгласувате 
оборотите с материала. Уредът е предназначен само за частна употреба за битови цели. 
Всякаква друга употреба или модификация на изделието ще се смята за не по 
предназначение и крие значителна опасност от злополуки. За повреди или щети, 
възникнали поради употреба не по предназначение, производителят няма да поема 
никаква отговорност. Не е предназначен за търговски или промишлени цели.
Безопасност
Прочетете старателно следващите указания за безопасност, преди да използвате 
изделието за първи път. За сигурна употреба спазвайте всички следващи указания за 
безопасност.
Общи указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разгледайте всички указания, упътвания, 
илюстрации и технически характеристики, с които е придружен този 
електроуред. Неспазването на следващите упътвания и указания може да причини 
електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания и упътвания за безопасност за бъдещи справки.
Употребяваните в указанията за безопасност понятия „електроуред” или 
“електроинструмент” се отнасят както за работещи със захранване от електрическата 
мрежа електроуреди (със захранващ кабел), така и за работещи с акумулиращи батерии 
електроуреди (без захранващ кабел).

1. Безопасност на работното място
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безредието и лошото 

осветление на работното място могат да доведат до злополуки.

b) Не работете с електроуреда във взривоопасна среда, в която може да има горими 
течности, газове или прах. Електроуредите отделят искри, които биха могли да запалят 
праха или парите.

c) По време на използване на електроуреда дръжте на разстояние децата и другите 
хора. При отвличане на вниманието можете да загубите контрола над електроуреда.

2. Електрическа безопасност
a) Щепселът на кабела на електроуреда трябва да пасва на контакта. Щепселът не 

бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте приспособен с преходник 
щепсел със заземен електроуред. Непромененият щепсел и пасващият контакт 
намаляват опасността от електрически удар.

b) Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности, като напр. тръби, 
отоплителни тела, печки и хладилници. Има повишена опасност от електрически 
удар, когато тялото Ви е заземено.

c) Пазете електроуредите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда 
повишава опасността от електрически удар.

d) Не използвайте кабела не по предназначение, например като го хващате, за да 
пренасяте или окачвате електроуреда или за да извадите щепсела от контакта. 
Пазете кабела на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се 
части на уреди. Повредените или заплетени кабели повишават опасността от 
електрически удар.

e) Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, 
които са подходящи за външна употреба. Използването на удължителен кабел, 
пригоден за работа на открито, намалява опасността от електрически удар.

f) Когато не може да се избегне работа с електроуреда във влажна среда, 
използвайте прекъсвач за дефектнотокова защита. Използването на прекъсвач с 
дефектнотокова защита намалява опасността от електрически удар.

3. Лична безопасност
a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и се отнасяйте с благоразумие към 

работата с електроуред. Не си служете с електроуред, когато сте уморени или сте 
под въздействието на упойващи вещества, алкохол или лекарства. Кратък момент 
на невнимание при използването на електроуреда може да доведе до сериозни 
наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. С носенето на лични 
предпазни средства, като прахозащитна маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска 
или предпазители за слуха, според вида и областта на прилагане на електроуреда, се 
намалява опасността от нараняване.

c) Избягвайте непреднамерено пускане. Проверете дали електроуредът е изключен, 
преди да включвате щепсела му в контакта и / или да присъединявате 
акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте. Когато при пренасяне на 
електроуреда пръстът Ви е на пусковия ключ или присъединявате вече включен уред 
към електрозахранването, това може да доведе до злополуки.

d) Отстранявайте затягащите и регулиращите приспособления или гаечните 
ключове, преди да включите електроуреда. Приспособление или ключ, намиращи се 
на въртяща се част на уреда, могат да причинят наранявания.

e) Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се за сигурна стойка и 
запазвайте по всяко време равновесие. Така ще можете по-добре да контролирате 
електроуреда при неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете украшения или широки дрехи. Дръжте 
косата си, дрехите и ръкавиците на разстояние от движещи се части. Хлабавите 
дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) Когато могат да се монтират устройства за засмукване и улавяне на прах, 
осигурете те да са присъединени и да се използват правилно. Използването на 
устройство за засмукване и улавяне на прах може да намали рисковете за здравето 
поради праха.

h) Не се осланяйте на въображаема сигурност и не пренебрегвайте правилата за 
безопасност при електроуреди, дори и да сте запознати добре с електроуреда 
след многократна употреба. Невнимателното боравене може да доведе за части от 
секундата до сериозни наранявания.

4. Използване и боравене с електроуреда
a) Не претоварвайте уреда. Използвайте за работата, която трябва да свършите, 

предназначен за нея електроуред. С подходящия електроуред ще работите по-добре 
и по-сигурно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте електроуред, чийто пусков ключ е повреден. Електроуред, който не 
може вече да се включва или изключва чрез пусковия ключ, е опасен и трябва да се 
ремонтира.

c) Изваждайте щепсела от контакта и/или отстранявайте акумулатора, преди да 
предприемате настройки на уреда, да сменяте принадлежности или да оставяте 
уреда. Тази предпазна мярка предотвратява непреднамерено пускане на 
електроуреда.

d) Съхранявайте неизползваните електроуреди извън достъпа на деца. Не 
допускайте уредът да се използва от хора, които не са добре запознати с него или 
не са прочели тези указания. Електроуредите са опасни, когато се използват от 
неопитни хора.

e) Поддържайте грижливо електроуредите. Проверявайте дали движещите се части 
функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени или повредени 
така части, че да нарушат работата на електроуреда. Осигурете ремонт на 
повредените части, преди да използвате уреда. Много злополуки се дължат на лошо 
поддържани електроуреди.

f) Поддържайте остри и чисти режещите инструменти. Грижливо поддържаните 
режещи инструменти с добре наточени остриета заяждат по-малко и с тях се работи 
по-лесно.

Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

10. Застопоряващ бутон за ПУСКОВИЯ КЛЮЧ
11. Торбичка за прах
12. Регулиращ винт за хода на лентата
13. Лентова шкурка
14. Стесняващ преходник
15. Стега
16. Адаптер за засмукване
17. LED осветление

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

изделие. Запомнете много добре указанията за безопасност и ги спазвайте безусловно. 
Това помага да се избегнат рискове и опасности.
a) Бъдете винаги внимателни при използването на това изделие, за да разпознаете 

своевременно опасните положения и да можете да се справите с тях. Бързото 
вземане на мерки може да предотврати тежки наранявания и материални щети.

b) При неизправна работа веднага изключете изделието и го откачете от 
електрозахранването. Възложете на квалифициран специалист да го провери и 
при необходимост да го ремонтира, преди да пускате уреда отново в действие.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:
Област на прилагане
Грубо шлайфане (зърнистост):
Фино шлайфане (зърнистост):
Задаване на обороти:

Вид дърво: меко дърво
60
240
Високи (5-6)
Вид дърво: твърдо дърво
60
180
Високи (5-6)
Вид дърво: ПДЧ
60
150
Високи (5-6)
Сваляне на лакове, бои
60
-
Високи (5-6)
Шлайфане на лакове, бои
150
320
Ниски (1-2)
Почистване на ръжда от стомана
40
120
средни - високи (3-4)
Пластмаси
120
240
ниски - средни (2-3)
Цветни метали (например алуминий)
80
150
средни - високи (3-4)

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.
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Вдигане на предния капак (вж. фиг. B)
За шлифоване на трудно достъпни места можете да завъртите предния капак (3) нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предният капак (3) може да се вдигне нагоре само когато 
спомагателната ръкохватка (2) е била също така завъртяна нагоре (вж. раздела 
„Нагласяване на спомагателната ръкохватка“).

• Завъртете нагоре предния капак (3).
Монтиране / отстраняване на система за засмукване на прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от експлозия!
•  При взривоопасни прах / въздушна смес трябва да използвате специално 

приспособена за целта система за засмукване на прах. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР 
ПОРАДИ ОТДЕЛЯНЕ НА ИСКРИ! Не използвайте при шлайфането на метали никакви 
системи за засмукване на прах (торбичка за прах (11) или прахосмукачка). 

•  Не бива да се обработва съдържащ азбест материал. Азбестът се смята за канцерогенен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар!
•  При работата с електроуреди, които са съоръжени с торбичка за прах или могат да се 

свържат с прахосмукачка чрез приспособление за засмукване на прах, има опасност от 
пожар! При неблагоприятни условия, като например при излитането на искри - при 
шлайфане на метали или на остатъци от метали в дърво - може да се самозапали 
дървесният прах в торбичката за прах (или в торбичката за прах на прахосмукачката). 
Това може особено да се случи, когато дървесният прах е размесен с остатъци от лак 
или други химични вещества и шлифованият материал се е нагрял след продължителна 
работа. Затова безусловно предотвратявайте прегряване на шлифования материал и 
на уреда и винаги изпразвайте при спиране на работа торбичката за прах на уреда или 
съответно на прахосмукачката.

• Грижете се за добро проветряване на работното място.
• Спазвайте действащите във Вашата страна наредби за обработваните материали. 

Носете прахозащитна маска.

Монтиране на торбичката за прах:
• Наденете стесняващия преходник (14) на торбичката за прах (11) отгоре върху извода за торбичка 

за прах (9).
Демонтиране / сваляне на торбичката за прах:
• Издърпайте торбичката за прах (11) в посока нагоре.
Присъединяване на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Наденете адаптера за засмукване (16) върху извода (9).
• Наденете маркуча на допустимо устройство за засмукване на прах (напр. промишлена 

прахосмукачка) върху адаптера за засмукване (16).
Сваляне на смукателния адаптер към външна система за засмукване
• Издърпайте маркуча на устройството за засмукване на прах.
• Свалете с издърпване адаптера за засмукване (16) от извода (9).

Почистване и грижи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!
Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да извършвате 
работи по уреда.

• Не използвайте никакви агресивни 
почистващи средства, четки с метална или 
найлонова четина, както и никакви остри или 
метални почистващи предмети като ножове, 
твърди лопатки и подобни. Те могат да 
повредят повърхностите.

• Почиствайте корпуса само със суха и мека 
кърпа.

• Отстранявайте упорито залепналите 
замърсявания с леко навлажнена кърпа и 
слаб препарат за миене на съдове.

• Никога не дръжте електроуреда под течаща 
вода и никога не го слагайте в мивка или 
леген с вода или миещ препарат.

• Изсушавайте добре електроуреда преди 
прибиране за съхранение.

Поддържане и съхранение
Поддържане
• Уредът не се нуждае от техническо 

поддържане.

Смяна на захранващия кабел
• Ако захранващият кабел на това изделие се 

повреди, той трябва да се смени от 
производителя или от специализиран сервиз, 
или от подобно квалифицирано лице, за да 
се избегнат опасни положения.

Ремонти
Вътре в това изделие няма части, които да могат 
да се ремонтират от потребителя.
Обърнете се към квалифициран специалист за 
преглед и евентуален ремонт на изделието.

Съхранение
1. Изключете изделието и извадете щепсела от 

контакта.
2. Почистете изделието по описания по-горе 

начин.

Информация за шум и вибрации
• Дадените сумарни стойности на 

вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум са измерени 
по нормативен изпитателен метод и могат да 
се прилагат за сравнение на един 
електроуред с друг.

• Дадените сумарни стойности на 
вибрационните емисии и дадените 
стойности на емисиите на шум могат също да 
се използват за предварителна оценка на 
излагането на тях.

Опасност от нараняване поради вибрации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Емисиите на вибрации и на шум могат по 

време на действителното използване на 
електроуреда да се различават от дадените 
стойности, в зависимост от вида и начина на 
употреба на електроуреда и особено от вида 
на обработвания предмет. 

• Опитайте се да поддържате възможно 
по-ниско излагането на вибрации. Примерни 
мерки за намаляване на излагането на 
вибрации са носенето на ръкавици при 
използване на уреда и ограничаването на 
времето на работа. При това трябва да се 
вземат предвид всички етапи на работния 
цикъл (например времената, в които 
електроуредът е изключен, и тези, в които е 
включен, но работи на празен ход).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Увреждане 
на слуха! Въздействието на шума 
може да доведе до увреждане на 
слуха.

• Работете само с подходящо предпазно 
средство за слуха.

• Намиращите се в близост хора трябва също 
да носят подходящо предпазно средство за 
слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шумово 
замърсяване! Не може да се 
избегне известно шумово 
замърсяване от електроуреда.

• Отлагайте работите с интензивен шум за 
разрешени и определени за тях часове.

• Спазвайте, ако е необходимо, времената за 
почивка и ограничавайте 
продължителността на работа до 
най-необходимата.

Декларация за съответствие на ЕО
Характеристики и стандарти можете 
да намерите в приложената 
декларация за съответствие на ЕО.

гаранция
Кауфланд Ви дава 3-годишна гаранция, считано 
от датата на закупуване. От гаранцията са 
изключени повреди или щети, които се дължат 
на неспазване на инструкцията за употреба, 
употреба не по предназначение, некомпетентно 
боравене, самостоятелни ремонти или 
недостатъчни поддържане и грижи.

Технически характеристики
Модел:
Входно напрежение:
Консумирана мощност:
Обороти на празен ход 
Скорост на лентата на празен ход:
Шлифована повърхност:
Размери на лентовата шкурка
Вид защита:
Клас защита:
Емисии на шум и стойност на вибрациите
Ниво на звуково налягане (LpA):
Грешка (KpA):
Ниво на звукова мощност (LWA):
Грешка (KpA):
Стойност на емитираните вибрации (ah):
Грешка (K):

1260048
230-240 V~ (променлив ток) / 50Hz

1050 W
375-712 min -1

200-380 m/min
75 x 220 mm
75 x 533 mm

IP20
II /        (двойна изолация)

95 dB(A)
3 dB(A)

106 dB(A)
3 dB(A)

6,45 m/s²
1,5 m/s²

n0

Указания за работа
Достатъчен е лек натиск при шлайфане:
• Работете с лек натиск при шлайфането. Собственото тегло на лентовия шлайф е достатъчно за 

добри резултати от шлайфането. Освен това при този начин на работа пестите износването на 
лентовата шкурка и повърхността на обработвания предмет става по-гладка.

Снемане и повърхност:
• Резултатите от снемането и качеството на повърхността са определят от скоростта на лентата и от 

едрината на зърната на лентовата шкурка (вж. също раздела „Избор на обороти и лентова 
шкурка”). Процес на шлифоване:

• Поставете уреда включен върху обработвания предмет и работете с умерен ход напред.
 Извършвайте шлайфането успоредно и със застъпване на ивиците от шлайфането. За избягване на 

дразнещи, напречни следи от шлайфането шлайфайте само по дължина на влакната. След 
обработването вдигнете уреда от обработвания предмет и едва тогава го изключете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте здраво уреда по време на работа винаги с двете ръце.

Използване
Включване и изключване
При използването на лентовия шлайф можете да избирате между моментна и непрекъсната работа.
Включване за моментна работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Изключване на моментната работа:
Отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Включване за непрекъсната работа:
• Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1), задръжте го натиснат и натиснете застопоряващия бутон (10).
Изключване на непрекъснатата работа:
Натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1) и го отпуснете.
Изпразване на торбичката за прах
Торбичката за прах (11) би трябвало да се изпразва на всеки 5-10 минути по време на работа.
• Свалете с издърпване торбичката за прах (11) (вж. раздела „Монтиране / отстраняване на 

система за засмукване на прах“)
• За да изпразните торбичката за прах (11), изтръскайте я над кофа за отпадъци.
• Монтирайте торбичката за прах (11) обратно на уреда.
LED осветление
• Лентовият шлайф е съоръжен с LED осветление (17).
• LED осветлението светва, щом натиснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
• LED осветлението угасва, щом отпуснете ПУСКОВИЯ КЛЮЧ (1).
Избор на обороти и лентова шкурка
Със селектора за скорост на лентата (5) можете да избирате оборотите дори и по време на работа на 
уреда. Оптималната скорост на лентата зависи от обработвания предмет или материал. Винаги 
определяйте всеки път самостоятелно най-добрите обороти чрез опит на практика. В следващата 
таблица можете да намерите ориентировъчни стойности, които могат да Ви улеснят при определянето. 

Инструкция за употреба
Наименование на частите
1. ПУСКОВ КЛЮЧ
2. Спомагателна ръкохватка
3. Преден капак
4. Лост за затягане на шкурката
5. Селектор за скорост на лентата
6. Ръкохватка
7. Винт за изместване на ръкохватката
8. Жлебове за стега
9. Извод за торбичка за прах
Пускане в действие
Затягане / смяна на лентовата шкурка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди всякакви работи по уреда 
го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Освободете затягащото приспособление за лентовата шкурка (13), като завъртите затягащия лост 
(4) с изтегляне докрай навън. Сега може да се извади лентовата шкурка (13).

• Сложете нова лентова шкурка или я сменете, за да обработите друг материал или за да смените 
едрината на зърната.

ВАЖНО: Трябва да съвпадат посоките на стрелките от вътрешната страна на лентовата шкурка (13) и 
на корпуса на уреда.
• Натиснете затягащия лост (4) обратно в изходно положение.
Ръчно нагласяване на лентовата шкурка (13)
Ако движението на лентата след включването не е центрирано, може да се наложи да го отрегулирате 

ръчно.
• За целта завъртайте регулиращия винт (12) на предната ролка, докато се центрира движението на 

лентовата шкурка (13).
ВАЖНО: Непременно внимавайте при това лентовата шкурка (13) да не се трие в корпуса. 
Проверявайте редовно движението на лентовата шкурка и го коригирайте, ако е необходимо, с 
регулиращия винт (12).
Нагласяване на спомагателната ръкохватка
Можете да нагласите спомагателната ръкохватка (2) в няколко положения.
• За изместване на спомагателната ръкохватка разхлабете винта за изместването й (7).
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в желаното положение.
• Затегнете отново здраво винта (7).

Стационарна работа
• Нагласете спомагателната ръкохватка (2) в хоризонтално положение.
• Завъртете електроуреда, както е показано на фигура A, и го сложете върху стабилен работен плот.
• Вкарайте двете стеги (15) в предвидените за целта жлебове (8) и затегнете здраво електроуреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Никога не обработвайте с една и съща лентова шкурка (13) дърво и метал.
• Износените или напукани лентови шкурки могат да повредят обработвания предмет. Затова 

сменяйте своевременно лентовите шкурки.
• Съхранявайте лентовите шкурки само окачени, тъй като могат да станат негодни поради 

пречупвания и т.н.

3. Съхранявайте изделието и 
принадлежностите му на тъмно, сухо, 
незамръзващо и добре проветрявано място.

4. Винаги съхранявайте изделието на 
недостъпно за деца място. Оптималната 
температура за съхранение е между 10°C и 
40°C.

5. Препоръчваме да прибирате изделието за 
съхранение в оригиналната му опаковка.

Отстраняване на отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Опаковката на изделието се състои от 
годни за рециклиране материали. 
Изхвърляйте опаковъчните материали 
съгласно маркировката им в местните 
приемни пунктове за отпадъци или в 
съответствие с местните наредби.

Указания за отстраняване на 
отпадъчни електроизделия

Не изхвърляйте електроуреди с битовите 
отпадъци. Според европейската директива 
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване и прилагането в 
националното законодателство излезлите от 
употреба електроуреди трябва да се събират 
разделно и да се предават за екологосъобразно 
рециклиране.

Алтернатива на призива за предаване с цел 
рециклиране:
Собственикът на електроуреда е алтернативно 
задължен, вместо да ґо предаде, да съдейства 
за целесъобразното му оползотворяване в 
случай на отказ от собствеността.
За целта старият уред може да се предостави и 
на събирателен пункт, който извършва 
отстраняване по смисъла на Закона за 
кръґовратната икономика и Закона за 
отпадъците. Това не се отнася за прибавени към 
старите уреди принадлежности и помощни 
средства без електрически съставни части.

Други указания за отстраняване на отпадъци
Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично 
използване или оползотворяване. Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При 
неправилно боравене или повреждане на уреда те могат при последващо оползотворяване на уреда 
да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.


