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Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
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karbantartása, a kezek melegen tartása, munkaritmus 
megszervezése.

 � FIGYELMEZTETÉS: A csiszoló használata közben mindig 
viseljen hallásvédőt.

Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított 
veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és 
figyeljen ezekre a szimbólumokra.

 � VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely 
halálos vagy súlyos sérüléshez vezet.

 � FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet 
jelöl, amely halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.

 � VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely  
könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem 
fenyegető gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt okozhat.

 � Áramütés veszélyét jelzi.

 � Tűzveszélyt jelez.

CE megfelelőségi nyilatkozat
Gépekre vonatkozó irányelv

Egykezes excentercsiszoló
DWE6423
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím alatt 
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és 
szabványoknak: 
2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek 
is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen 
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben megadott 
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért, 
nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.

Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
2016.04.20.

FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése 
érdekében olvassa át a kezelési kézikönyvet.

Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi 
tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés 
és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális 
felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok
DWE6423

Feszültség VDC 230

Típus 1

Leadott teljesítmény W 280

Csiszolótányér átmérő mm 125

Rezgésszám min-1 8000/-12000

Rezgőkör átmérő (ø) mm 2,6

Súly kg 1,28

Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az 
EN62841-2-4 szabvány szerint:

LPA (kibocsátási hangnyomásszint) dB(A) 80

LWA (hangteljesítményszint) dB(A) 91

K (toleranciafaktor az adott hangszintnél) dB(A) 3

Kibocsátott súlyozott effektív rezgésgyorsulás 
értéke ah =

m/s2 <2,5

Toleranciafaktor K = m/s2 <1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási 
értéket az EN62841 szabvány szerinti méréssel határoztuk 
meg, így az egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei 
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható a súlyozott effektív 
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes 
becsléséhez is.

 � FIGYELMEZTETÉS: A megadott súlyozott effektív 
rezgésgyorsulási érték a szerszám főbb alkalmazásaira 
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra, más tartozékokkal 
használják, vagy nincs megfelelően karbantartva, 
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás a megadott értéktől 
eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés teljes 
időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett 
súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség 
mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is 
figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva, 
vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek 
vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes 
időtartamára számított kitettség mértéke jelentősen 
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek 
védik a kezelőt a súlyozott effektív rezgésgyorsulás 
káros hatásától, például: a szerszám és tartozékainak 

125 mm EGYKEZES EXCENTERCSISZOLÓ
DWE6423
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Általános biztonságtechnikai 
figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz

 � FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el minden 
biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. 
A biztonsági figyelmeztetések és útmutatások be nem 
tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS 
AZ ÚTMUTATÓT 

KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az 
Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral 
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

1) A munkaterület biztonsága
a ) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa 

meg jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli 
a balesetveszélyt.

b ) Soha ne használja az elektromos szerszámot 
robbanásveszélyes környezetben, például ahol 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. 
Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, 
amely begyújthatja a port vagy gázt.

c ) Az elektromos szerszám használata közben ne 
engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha 
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

2) Elektromos biztonság
a ) Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen 

a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen 
módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt 
elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter 
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő 
konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

b ) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt 
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, 
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap, nagyobb az 
áramütés veszélye.

c ) Esőtől és nedves környezettől óvja az elektromos 
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, 
nagyobb az áramütés veszélye.

d ) Gondosan bánjon a hálózati kábellel. Soha ne 
a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne 
a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót 
a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles 
szélektől és mozgó alkatrészektől. A sérült vagy 
összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.

e ) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, 
kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt 
vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.

f ) Ha az elektromos szerszám nedves helyen 
való használata elkerülhetetlen, használjon 
hibaáramvédő kapcsolóval (RCD) védett áramforrást. 
Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az 
áramütés veszélye.

3) Személyes biztonság
a ) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda 

a munkájára, és használja a józan eszét, amikor 
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon 
a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol 
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos 
szerszám használata közben egy pillanatnyi 
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.

b ) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen 
védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő 
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy 
hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.

c ) Előzze meg a szerszám véletlen beindulását. 
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban 
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra 
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha 
az elektromos szerszám hordozása közben az ujját 
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez 
áram alá, balesetet okozhat.

d ) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el róla 
a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot. 
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor 
személyi sérülést okozhat.

e ) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a rendellenes 
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el 
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja 
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.

f ) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert 
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, 
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó 
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj 
beakadhatnak a mozgó részekbe.

g ) Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség, 
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően 
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. 
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben 
csökkenthetők a por okozta veszélyek.

h ) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használata 
során szerzett tapasztalatai túlzott biztonságérzetet 
keltsenek Önben, és amiatt elhanyagolja a biztonsági 
alapelveket. Gondatlan cselekvés már a másodperc 
törtrésze alatt is súlyos sérülést okozhat.

4) Elektromos szerszámok használata és 
gondozása
a ) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak 

megfelelő szerszámot használja. A megfelelő 
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti 
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően 
használja.

b ) Ne használja az elektromos szerszámot, ha 
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos 
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően 
az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal 
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem 
működőképes.
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c ) A súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülése 
érdekében áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt 
beállítást végez, tartozékot cserél rajta vagy eltárolja. 
Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel 
csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.

d ) A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan 
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá; 
ne engedje, hogy olyan személyek használják, 
akik a szerszámot és ezeket az útmutatásokat nem 
ismerik. Az elektromos szerszámok használata nem 
képzett felhasználók kezében veszélyes.

e ) Tartsa karban az elektromos szerszámokat 
és tartozékaikat. Vizsgálja meg, hogy 
a mozgó részek megfelelően működnek-e, 
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze 
a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló 
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és 
minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja 
a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült, 
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően 
karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet 
okoznak.

f ) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. 
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám 
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben 
irányítható.

g ) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és 
szerszámszárakat stb. a használati útmutatónak 
megfelelően használja, a munkakörülmények és 
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az 
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő célú használata 
veszélyhelyzetet teremthet.

5) Szervizelés
a ) Az elektromos szerszámot képzett szakemberrel 

szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket 
használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám 
folyamatosan biztonságos működését.

További specifikus biztonsági szabályok 
csiszolókhoz

 � FIGYELMEZTETÉS: A csiszolás során keletkező porral való 
érintkezés vagy annak belélegzése veszélyes lehet a kezelő 
és a közelben tartózkodók egészségére. Hordjon a mérgező 
porok és gőzök belélegzésének megakadályozására 
tervezett pormaszkot és győződjön meg arról, hogy 
a munkaterületen tartózkodó vagy oda belépő minden 
személy megfelelő védelemmel van ellátva.

 �   FIGYELMEZTETÉS: Vasfémet jól szellőző helyiségben 
csiszoljon. Ne használja a szerszámot gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy por közelében. A csiszoláskor 
keletkező szikrák és forró részecskék, illetve a motor 
szénkeféi között keletkező szikrák begyújthatják az éghető 
anyagokat.

 � FIGYELMEZTETÉS: Hibaáram-védelemmel ellátott 
(legfeljebb 30 mA-es) áramforrás használatát javasoljuk.

Festék csiszolása

 � FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be a festék csiszolására 
vonatkozó rendelkezéseket. Különösen ügyeljen 
a következőkre:

• Amennyiben lehetséges, vákuumos porelszívót használjon.
• Különösen ügyeljen, ha olyan festéket csiszol, amely ólmot 

tartalmazhat.
 – Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők belépjenek 

a munkaterületre.
 – A munkaterületre lépő minden személynek ólomfesték por 

és gőzök elleni védelemhez készült speciális maszkot kell 
viselnie.

 – A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
• A port és a többi hulladékot biztonságosan semmisítse meg.

Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági előírások 
betartása és védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők 
el. Ezek a következők:
• Halláskárosodás.
• A repülő törmelék által okozott személyi sérülés veszélye.
• A munka közben felforrósodott tartozékok miatti égési sérülés 

veszélye.
• A túl hosszú ideig tartó használat miatt bekövetkező személyi 

sérülés veszélye.

A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:

Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Dátumkód helye (A ábra)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód  8  a készülékházba van 
nyomtatva.
Példa:

2016 XX XX
Gyártás éve

A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 egykezes excentercsiszoló
1 porzsák
1 csiszolópapír lap
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem 

sérültek-e meg szállítás közben.
• A termék használata előtt szánjon időt ennek a használati 

útmutatónak az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.

Leírás (A ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy 
részeit soha ne alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy személyi 
sérülést okozhat.

1 Üzemi kapcsoló
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2 Elektronikus fordulatszám-előválasztó tárcsa
3 Porelszívó csonk
4 Porzsák
5 Porzsák gallér
6 Csiszolótányér
7 Kábel-tehermentesítő
8 Dátumkód

Rendeltetésszerű használat
Az Ön csiszológépe professzionális csiszolási műveletekre 
készült.
NE használja a szerszámot nedves körülmények között, illetve 
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Ezek a csiszolók professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a szerszámhoz. 
Ha kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára 
felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek. Ezt 

a szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal élők csak 
felügyelet mellett használhatják.

• Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek 
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési 
vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg 
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, 
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet 
biztosít számukra. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet 
nélkül a termék közelében.

Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre tervezték. 
Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége 
megfelel-e a szerszám adattábláján feltüntetett feszültségnek.

Az Ön DEWALT szerszáma az EN62841 szabványnak 
megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs 
szükség földelő vezetékre.

Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT 
szervizhálózatában beszerezhető speciálisan elkészített kábelre.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és 
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz fázis 

csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.

 � FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell 
vezetéket kötnie.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. 
Ajánlott biztosíték: 13 A.

Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül 
szükséges. A töltő teljesítményfelvételének megfelelő, 
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki adatok 

cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2, 
maximális hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

 � FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez 
rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy 
felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban 
van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

Csiszolótárcsák felszerelése (B ábra)
A csiszoló 125 mm-es 8 furatos porelszívós, tépőzáras 
csiszolótárcsákkal működik.

1. Helyezze a szerszámot a csiszolótányérral  6  felfelé az 
asztalra.

2. Helyezze a csiszolótárcsát  9  közvetlenül a csiszolótányérra.
3. Egyik kezével tartsa a csiszolótányért, és igazítsa egymáshoz 

a porelszívó nyílásokat.
4. Nyomja rá erősen a tárcsát a csiszolótányérra.

Az elektronikus fordulatszám-szabályzó 
tárcsa beállítása (A ábra)
A fordulatszám a 8 000 és 12 000 min-1 értékek között 
fokozatmentesen állítható az elektronikus rezgésszabályzó 
tárcsával  2 .
Forgassa az elektronikus fordulatszám-szabályzó tárcsát a kívánt 
értékre. A helyes beállítás megtalálása viszont gyakorlat kérdése.
Keményebb anyagok általában magasabb fordulatszámot 
igényelnek.

Porelszívás (C, D ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: Mivel a fa csiszolásakor por keletkezik, 
mindig szereljen a porkibocsátásra vonatkozó előírásoknak 
megfelelő porzsákot a csiszolóra.

 � FIGYELMEZTETÉS: Fém csiszolásához csak megfelelő 
szikravédelemmel ellátott porelszívót és porzsákot 
használjon.

Az Ön csiszolója két porelszívási módon működik: egy beépített 
csonkkal  3 , amelyre csatlakoztatható akár a mellékelt porzsák 
 4 , akár egy kereskedelemben kapható porszívórendszer; 
valamint egy porszoknyával ( 14 , D ábra). A beépített 
csonk a DEWALT AirLock csatlakozórendszer segítségével 
kompatibilissé teszi a szerszámot a DEWALT porelszívóval és 
a DWV9000 Airlock tartozékkal.

A porzsák csatlakoztatása
1. A csiszológépet tartva illessze a porzsák gallért  5  

a csonkhoz  3 , ahogyan a C ábra mutatja.
2. Forgassa a gallért  5  az óramutató járásának irányába, hogy 

a porzsák  4  rögzítődjön a helyén.

A porzsák kiürítése
TARTSA SZEM ELŐTT: A művelet végzésekor mindenképpen 
viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott porvédő 
maszkot.
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Az eredményes porelszíváshoz mindig ürítse ki a porgyűjtőt, 
amikor már egyharmad részéig megtelt.

1. A csiszológépet tartva forgassa a gallért  5  az óramutató 
járásával ellentétes irányba a porzsák  4  kioldásához.

2. Vegye le a porzsákot a csiszolóról, és finoman rázva vagy 
ütögetve ürítse ki.

3. Csatlakoztassa vissza a porzsákot a csonkra, és a gallért az 
óramutató járásának irányába forgatva rögzítse a helyén.

Észreveheti, hogy a por nem teljesen hullik ki a zsákból. 
A csiszoló teljesítményét ez nem érinti, a porelszívás 
hatékonyságát viszont befolyásolja. Ahhoz, hogy visszaállítsa 
csiszolón a porelszívás hatékonyságát, ürítéskor nyomja 
a porzsák belsejében lévő rugót, és ütögesse hozzá a zsákot 
a hulladék- vagy porgyűjtő edény oldalához.

A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató

 � FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági 
útmutatásokat és az érvényes előírásokat.

 � FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez 
rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy 
felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban 
van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

 � FIGYELMEZTETÉS: .
• Győződjön meg róla, hogy a csiszolandó anyag 

megfelelően rögzítve van.
• Csak enyhén nyomja rá a szerszámot a munkadarabra. 

A túl erős nyomás nem javítja a csiszolás hatásfokát, 
csak a gép terhelését fokozza, és a csiszolóanyag 
szakadását okozhatja.

• Kerülje a túlterhelést.
FIGYELMEZTETÉS: Magnéziumot ne csiszoljon!

MEGJEGYZÉS: Ha tárolásnál a szerszám köré tekeri 
a kábelt, hagyjon rajta egy hurkot, hogy a kábel- 
tehermentesítő ( 7 , A ábra) ne görbüljön meg. Ezzel segít 
megelőzni a kábel idő előtti meghibásodását.

Helyes kéztartás (E ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében MINDIG a bemutatott helyes 
kéztartást alkalmazza.

 � FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében MINDIG biztonságosan tartsa 
a szerszámot, számítva arra, hogy az hirtelen megugorhat.

A helyes kéztartás az, amikor egyik keze a csiszológép törzsén, 
 10 , másik keze pedig a főfogantyún  16  van.

Be- és kikapcsolás (A ábra)
Állítsa be a csiszolási fordulatszámot az elektronikus 
fordulatszám-szabályzó tárcsával  2 .
A szerszám bekapcsolásához kapcsolja az üzemi kapcsolót 
I állásba.

A szerszám kikapcsolásához kapcsolja az üzemi kapcsolót 
O állásba.

Csiszolás
A legdurvább szemcsemérettel kezdjen.
Minthogy a szerszám minden irányban kis karcolásokat ejt 
a munkadarabon, nem szükséges szálirányba csiszolni.
Sűrűn ellenőrizze a munkáját.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, amikor befejezte a munkát, 
illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.

KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás 
melletti tartós használatra terveztük. A szerszám folyamatos 
és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és 
a rendszeres tisztítástól is.

 � FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki és 
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez 
rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot le- vagy 
felszerel. Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló OFF (KI) 
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést 
okozhat.

A csiszolótányér és a fordulatszám-határoló 
szíj cseréje (D ábra)
Az Ön csiszológépe cserélhető szíjjal  13  van felszerelve, 
amely a csiszolótányér  6  és a csiszológép törzse  10  között 
helyezkedik el. Feladata, hogy vezérelje a csiszolótányér 
fordulatszámát, amikor a szerszám a munkafelülettől távol van. 
A szíj és a csiszolótányér  6  kopó alkatrész, időnként cserélni 
kell őket. A csiszolótányért akkor kell kicserélni, amikor a kopás 
jelei nyilvánvalóak. A szíj cseréje akkor szükséges, amikor 
a csiszolótányér fordulatszáma a szerszám munkafelületről 
történő felemelésekor nagy mértékben megnövekszik. Ezek 
az alkatrészek a helyi forgalmazónál vagy megbízott DeWalt 
szervizben külön költség ellenében szerezhetők be.

1. A csiszolótányért erősen tartva csavarja ki a négy csavart  15  
a csiszolótányér aljából.

2. Vegye le a csiszolótányért  6 .
3. Cserélje ki a kopott vagy sérült szíjat  13  a vállas csavar 

 11  és a csapágyrögzítő  12  köré tekerve, amint a D ábra 
mutatja.

4. Tegye vissza a csiszolótányért (szükség esetén cserélje ki). 
Csavarja vissza a négy csavart  15 . Legyen óvatos, ne húzza 
túl a csavarokat.

Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további kenést.
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Tisztítás
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha porzsák nélkül használta 
a szerszámot fém csiszolására, utána kisnyomású levegővel 
tisztítsa meg.

 � FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik 
fel a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki 
száraz levegővel a készülékházból. A művelet végzésekor 
viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott 
porvédő maszkot.

 � FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes részeit soha 
ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek 
a vegyszerek meggyengíthetik az alkatrészek anyagát. Csak 
kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa. 
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és 
ne is merítse a szerszám egyik részét sem folyadékba.

Külön kapható tartozékok

 � FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által 
javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő 
használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok 
használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése 
érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat 
használja ezzel a termékkel.

A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért 
forduljon forgalmazójához.

Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt 
termékeket és akkumulátorokat tilos a normál 
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmazhatnak 

visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek 
csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi előírásoknak 
megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és 
akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: 
www.2helpU.com.
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