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Zastosowane symbole
OSTRZEŻENIE!
Oznacza bezpośrednio zagrażające
niebezpieczeństwo.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
śmiercią lub bardzo ciężkimi obrażeniami.
OSTROŻNIE!
Oznacza możliwość wystąpienia
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do skaleczeń lub szkód
materialnych.
WSKAZÓWKA
Oznacza wskazówki dla użytkownika
i ważne informacje.

Symbole na urządzeniu
Przed uruchomieniem urządzenia
przeczytać instrukcję obsługi!
Zastosować okulary ochronne!
Wskazówka dotycząca usuwania zużytego urządzenia
(patrz strona 187)!
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OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem urządzenia dokładnie
przeczytać i postępować według:
– niniejszej instrukcji obsługi,
– „Ogólnych wskazówek bezpieczeństwa“
dotyczących pracy narzędziami elektrycznymi zamieszczonych w załączonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),
– zasad i przepisów terenowych obowiązujących na miejscu użycia urządzenia
odnośnie BHP.
Niniejsze urządzenie elektryczne jest skonstruowane i zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i aprobowanymi
zasadami bezpieczeństwa technicznego.
Mimo to podczas użytkowania urządzenia
może wystąpić zagrożenie dla zdrowia
i życia użytkownika lub osób trzecich albo
uszkodzenia urządzenia lub innych szkód
materialnych. Urządzenie stosować tylko
– zgodnie z przeznaczeniem,
– w niezawodnym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Usterki wywierające wpływ na bezpieczeństwo
należy niezwłocznie usunąć.

Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Szlifierka do ścian GE 7 przeznaczona jest
– do profesjonalnego zastosowania
w przemyśle i rzemiośle,
– do szlifowania ścian i sufitów wewnętrznych i zewnętrznych,
– do szlifowania szpachlowanych ścian
w budownictwie suchym,
– do używania z narzędziami, które oferowane są przez firmę FLEX dla tego urządzenia i dopuszczone dla liczby obrotów
1750 obr./min lub większej.
Zastosowanie tarcz tnących, tarcz zdzierających, wachlarzowych tarcz szlifierskich
lub tarcz szczotkowych dla tego urządzenia
jest niedozwolone. Przy zastosowaniu szlifierki do ścian GE 7 należy przyłączyć
odkurzacz przemysłowy klasy M.
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Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!
Przeczytać wszystkie wskazówki
bezpieczeństwa i pouczenia.
Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek
bezpieczeństwa i pouczeń mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym,
pożar i/lub ciężkie zranienia.
Proszę zachować wszystkie przepisy
bezpieczeństwa i wskazówki do przyszłego
zastosowania.











Niniejsze narzędzie elektryczne należy
stosować jako szlifierkę z tarczami
szlifierskimi z papieru ściernego.
Proszę przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji,
opisów i parametrów podanych w dokumentacji, która należy do zakresu
dostawy urządzenia. Nieprzestrzeganie
następujących wskazówek może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym, wybuch pożaru
i/lub ciężkie zranienia.
Niniejsze urządzenie elektryczne nie
jest przeznaczone do szlifowania, robót
z drucianą szczotką, polerowania ani
przecinania ściernicą. Zastosowanie
urządzenia w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem może spowodować
zagrożenie lub niebezpieczeństwo
zranienia.
Nie wolno stosować żadnego wyposażenia dodatkowego, które nie jest przewidziane ani polecane przez producenta
specjalnie dla tego urządzenia elektrycznego. Sama możliwość zamocowania
wyposażenia do urządzenia
elektrycznego nie gwarantuje jeszcze
bezpiecznego zastosowania.
Dopuszczalna liczba obrotów zastosowanego narzędzia musi być co najmniej
tak wysoka, jak najwyższa liczba obrotów
podana na urządzeniu. Wyposażenie,
które obraca się z większą liczbą obrotów,
niż dopuszczona maksymalna liczba
obrotów, może się połamać i zostać
wyrzucone w powietrze.





Średnica zewnętrzna i grubość zastosowanego narzędzia musi być zgodna
z wymiarami urządzenia. Nieprawidłowo
odmierzone narzędzia mogą być
niewystarczająco osłonięte lub
niedostatecznie kontrolowane.
Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie
lub inne wyposażenie musi dokładnie
pasować na wrzeciono ściernicy urządzenia elektrycznego. Narzędzia, które
nie pasują dokładnie na wrzeciono
ściernicy urządzenia elektrycznego,
obracają się nierównomiernie, bardzo
mocno drgają i mogą spowodować utratę
panowania i kontroli nad urządzeniem.
Nie wolno stosować żadnych uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem
należy sprawdzić, czy narzędzia nie są
wyszczerbione lub pęknięte, czy talerz
szlifierski nie jest pęknięty, zużyty lub
zdarty. Po ewentualnym upadku urządzenia elektrycznego lub narzędzia,
należy sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu; używać tylko nieuszkodzone
narzędzia. Po sprawdzeniu i założeniu
narzędzia należy zwrócić uwagę, aby
użytkownik i osoby postronne znajdowały się poza obszarem płaszczyzny
rotacji narzędzia, następnie włączyć
urządzenie i pozostawić pracujące
na najwyższej liczbie obrotów na czas
jednej minuty. Uszkodzone narzędzia
łamią się najczęściej podczas takiej próby.
Należy stosować środki ochrony osobistej. Zależnie od wykonywanego zadania
założyć odpowiednio maskę osłaniającą
całą twarz, maskę osłaniającą górną
część twarzy lub okulary ochronne.
Zastosować odpowiednio maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice
ochronne lub specjalny fartuch, który
chroni użytkownika przed małymi cząsteczkami substancji ściernych i szlifowanych materiałów. Chronić oczy przed
zranieniem poprzez wyrzucane ciała
obce, które powstają przy różnych
zastosowaniach urządzenia. Maski
przeciwpyłowe i ochronne muszą
posiadać zdolność filtracji pyłów
175

GE 7











powstających podczas pracy.
W przypadku obciążenia hałasem przez
dłuższy czas, użytkownik narażony jest
na utratę słuchu.
Zwracać uwagę, aby osoby postronne
znajdowały się w bezpiecznej odległości
od obszaru pracy. Każda osoba, która
zbliża się do obszaru pracy urządzenia
musi nosić osobiste środki ochrony.
Odłamane kawałki obrabianego
materiału lub uszkodzonego narzędzia,
mogą zostać wyrzucone w powietrze
i spowodować zranienia nawet poza
bezpośrednim obszarem pracy.
Urządzenie chwytać tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jeżeli podczas pracy zachodzi
niebezpieczeństwo zetknięcia się narzędzia z ukrytym przewodem elektrycznym
lub przewodem zasilającym. Kontakt z
przewodem elektrycznym, znajdującym się
pod napięciem, może spowodować, że
metalowe elementy urządzenia znajdą się
również pod napięciem, i poprzez to
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
Elektryczny przewód zasilający prowadzić
zawsze z dala od obracających
się narzędzi. W przypadku utraty kontroli
nad urządzeniem może dojść do zerwania
elektrycznego przewodu zasilającego lub
zetknięcia się z nim, a dłoń lub ręka
użytkownika może zostać wciągnięta przez
obracające się narzędzie lub urządzenia.
Nie wolno odkładać urządzenia elektrycznego zanim narzędzie całkowicie
się nie zatrzyma. Obracające się
narzędzie może się zetknąć z
powierzchnią, na którą odłożono
urządzenie, i spowodować utratę kontroli
użytkownika nad urządzeniem.
Nie włączać urządzenia podczas przenoszenia ani nie przenosić włączonego
urządzenia. Odzież może zetknąć się
przypadkowo z obracającym się
narzędziem a narzędzie może się
wkręcić w ciało użytkownika.
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Otwory wentylacyjne urządzenia elektrycznego należy regularnie czyścić.
Dmuchawa silnika wciąga pył do
obudowy, a silne zanieczyszczenie
metalicznym pyłem może spowodować
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym lub zwarcie.
 Urządzenia elektrycznego nie wolno
stosować w pobliżu materiałów palnych.
Iskry mogą spowodować zapalenie
się tych materiałów.
 Nie wolno stosować żadnych narzędzi,
które wymagają chłodzenia płynnymi
środkami chłodzącymi. Zastosowanie
wody lub innych płynnych środków
chłodzących może spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazówki bezpieczeństwa
Uderzenie zwrotne jest nagłą reakcją urządzenia na skutek zaczepienia lub zablokowania obracającego się narzędzia, jak
tarcza szlifierska, talerz szlifierski, szczotka
druciana itp. Zaczepienie lub blokada prowadzi do gwałtownego zatrzymania obracającego się narzędzia.
Na skutek tego w miejscu blokady następuje niekontrolowane odrzucenie urządzenia elektrycznego w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzia.
Jeżeli np. tarcza szlifierska zaczepi lub
zablokuje się w obrabianym materiale, krawędź tarczy, która zagłębia się w materiale,
może się zaczepić lub zablokować, co spowoduje wyłamanie się tarczy lub uderzenie
zwrotne urządzenia.
Tarcza szlifierska porusza się wtedy
w kierunku użytkownika albo w przeciwnym, zależnie od kierunku obrotu tarczy
w miejscu zablokowania.
W takim przypadku tarcza szlifierska może
się również złamać.
Uderzenie zwrotne jest następstwem
nieprawidłowej lub błędnej obsługi urządzenia elektrycznego. Można tego uniknąć
stosując odpowiednie przedsięwzięcia
zabezpieczające, które opisane są poniżej.
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Urządzenie elektryczne należy trzymać
mocno a ciało i ramiona ustawić w takiej
pozycji, która umożliwi przyjęcie sił uderzenia zwrotnego.
Stosować zawsze uchwyt dodatkowy
(jeżeli jest) aby uzyskać możliwie największą kontrolę nad siłą uderzenia
zwrotnego lub momentem reakcji przy
rozruchu urządzenia. Użytkownik może
opanować siły odrzutu i reakcji poprzez
zachowanie odpowiednich środków
ostrożności.
Nigdy nie zbliżać dłoni do obracających
się narzędzi. Przy uderzeniu zwrotnym
narzędzie może dotknąć dłoni a nawet
po niej przejechać.
Ciało ustawiać w taki sposób, aby nie
znalazło się w obszarze, do którego
skieruje się urządzenie elektryczne
na skutek uderzenia zwrotnego.
Uderzenie zwrotne popycha urządzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym
do ruchu tarczy szlifierskiej w miejscu
zablokowania.
Proszę zachować szczególną ostrożność podczas pracy w kątach, na ostrych
krawędziach itp.
Należy zapobiegać odrzuceniu narzędzia od szlifowanego materiału i jego
zaciśnięciu. Obracające się narzędzie
łatwo się zakleszcza przy pracy w
rogach, na ostrych krawędziach i przy
uderzeniach. To z kolei jest przyczyną
utraty kontroli nad urządzeniem lub
uderzenia zwrotnego.
Nie wolno stosować żadnego brzeszczotu łańcuchowego ani zębatego.
Narzędzia tego typu powodują często
uderzenie zwrotne lub utratę kontroli nad
urządzeniem.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące szlifowania papierem ściernym:
 Nie wolno stosować arkuszy papieru
ściernego o zbyt dużych wymiarach;
przestrzegać wymiarów podanych przez
producenta. Arkusze papieru ściernego,
które wystają poza talerz wsporczy,
mogą doprowadzić do zranienia, mogą
się blokować, podrzeć lub spowodować
uderzenie zwrotne.
Kolejne wskazówki bezpieczeństwa
 Stosować tylko przedłużacze przewodów
elektrycznych, które dopuszczone są
do zastosowania na wolnym powietrzu.
 Nie zaleca się szlifowania farb i lakierów
ołowiowych. Usuwanie farb ołowiowych
powinien prowadzić tylko wykwalifikowany specjalista.
 Szlifowanie płyt kartonowo-gipsowych,
względnie gipsu może spowodować
statyczne elektryzowanie się narzędzi.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika szlifierka do ścian jest
uziemiona. Do zasysania pyłu stosować
tylko odkurzacze, które są odpowiednio
podłączone do przewodu uziemiającego.
 Nie wolno obrabiać żadnych materiałów,
które powodują powstawanie pyłów
szkodliwych dla zdrowia (np. azbest).
Zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze i ochronne w przypadku gdy
występuje możliwość powstania pyłów
szkodliwych dla zdrowia, pyłów palnych
lub wybuchowych.
Stosować przeciwpyłową maskę
ochronną. Stosować odkurzacze przemysłowe.

Szkody materialne!
Napięcie i częstotliwość sieci elektrycz-nej
muszą być zgodne z wartościami podanymi
na tabliczce znamionowej urządzenia.
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Poziom hałasu i drgań
WSKAZÓWKA
Wartości poziomu hałasu na stanowisku
pracy i wartości drgań całkowitych podane
są w tabeli „Dane techniczne“.
Wartości poziomu hałasu i drgań określone
zostały zgodnie z normą EN 60745.
OSTROŻNIE!
Podane wartości pomiarowe odnoszą się do
nowych urządzeń. Wartości poziomu hałasu
i drgań zmieniają się podczas codziennego
użytkowania.
WSKAZÓWKA

Wartość poziomu drgań podana w niniejszej
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metodą
pomiarową podaną normą EN 60745 i może
być użyta do wzajemnego porównywania
narzędzi elektrycznych.
Nadaje się ona również do prowizorycznego
określenia obciążenia drganiami.
Podana wartość poziomu drgań odnosi
się do podstawowego zastosowania narzędzia elektrycznego. Jednak w przypadku
użycia urządzenia do innego zastosowania,
z innym wyposażeniem albo w przypadku
zaniedbań w przeglądach i konserwacji,
rzeczywisty poziom drgań może odbiegać
od podanych wartości.
Może to znacznie zwiększyć obciążenie
drganiami w całkowitym czasie pracy.
W celu dokładnego określenia rzeczywistego obciążenia drganiami należy uwzględnić również czas, w którym urządzenie jest
wyłączone albo włączone, ale właściwie nie
użytkowane. Może to znacznie zredukować
obciążenie drganiami w całkowitym czasie
pracy.
Proszę wprowadzić dodatkowe środki
bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed oddziaływaniem drgań, jak na
przykład: przegląd i konserwacja urządzeń
elektrycznych i wyposażenia, zastosowanie
środków zapewniających utrzymanie dłoni
w cieple, odpowiednia organizacja procesów roboczych.

OSTROŻNIE!
Przy ciśnieniu akustycznym powyżej
85 dB(A) zakładać ochronniki słuchu.
178

GE 7

Opis urządzenia

1

Głowica szlifierska
z zamkniętą szczotką wieńcową
2 Łożyskowanie kardanowe
3 Kółko nastawcze liczby obrotów
4 Przycisk blokujący
5 Przełącznik
6 Elektryczny przewód zasilający (5,0 m)
z wtyczką
7 Uchwyt
8 Rura uchwytu
9 Króciec przyłączeniowy 32 mm
10 Rura przedłużająca (opcja)
11 Adapter do węża ssącego (opcja)
do podłączenia narzędzi elektrycznych
z konwencjonalnym króćcem przyłączeniowym

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wąż odsysający
Uchwyt dodatkowy (opcja)
Mimośrodowa głowica szlifierska
Głowica szlifierska
z otwartą szczotką wieńcową
do szlifowania krawędzi
Trójkątna głowica szlifierska
Śruby mocujące
Talerz mocujący z rzepami mimośrodowy
Wieniec szczotkowy
Śruba
Tarcza mocująca
Talerz mocujący z rzepami
Talerz wsporczy
Wymienne kątowniki ochronne
Talerz mocujący z rzepami trójkątny
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Dane techniczne
Typ urządzenia

Szlifierka do ścian z
Głowica
okrągła
bliska
krawędzi

Głowica
okrągła
Klasa ochrony

Głowica
mimośrodowa

Głowica
trójkątna
I

Moc pobierana

W

710

Długoś

mm

1520

Ciężar (bez przewodu)

kg

Wąż ssący/długość x średnica

mm

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

obr./min

1100–1650

-

-

Konstrukcyjna prędkość
obrotowa

obr./min

2250

-

-

Częstotliwość skoków na
obrotach jałowych

obr./min

-

Średnica tarczy szlifierskiej

mm

225

-

225

Długość krawędzi

mm

-

295

-

Skok szlifierki

mm

-

4,2

4,4

4,5

4000x32

3800-5700 3100-4600

4

Poziomu hałasu na stanowisku pracy zgodnie z normą EN 60745 (patrz „Poziom hałasu i drgań“):
Poziom ciśnienia
akustycznego LpA

dB(A)

74

78

78

Poziom hałasu podczas
pracy LWA

dB(A)

85

89

89

Dokładność K

dB

3

Drgania całkowite zgodnie z normą EN 60745 (patrz „Poziom hałasu i drgań“):
Wartość poziomu emisji ah
przy szlifowaniu
szpachlowanych ścian
gipsowokartonowych

m/s2

Dokładność K

m/s2
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Instrukcja obsługi
Przed uruchomieniem


Rozpakować urządzenie elektryczne
wraz z wyposażeniem, sprawdzić czy
dostawa jest kompletna, a urządzenie nie
uległo uszkodzeniu podczas transportu.

Przyłączanie odkurzacza przemysłowego

Wymiana głowicy:
 Nacisnąć oba przyciski zwalniające blokadę
na głowicy mocującej narzędzia (1.) i zdjąć
głowicę szlifierską (2.).



Wąż odsysający przyłączyć do króćca
przyłączeniowego 32 mm.

WSKAZÓWKA
Króciec przyłączeniowy szlifierki GE 7 jest
nowym rodzajem konstrukcji. Jeżeli
narzędzia elektryczne z konwencjo-nalnym
króćcem przyłączeniowym mają pracować z
wężem ssącym szlifierki GE 7, wtedy
można zastosować adapter z programu
wyposażenia dodatkowego FLEX.

Mocowania/wymiana głowicy
szlifierskiej
OSTROŻNIE!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
przy urządzeniu elektrycznym, należy najpierw
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Mocowanie głowicy:
 Nacisnąć oba przyciski zwalniające blokadę
na głowicy mocującej narzędzia (1.).
 Głowicę mocującą narzędzia nałożyć na
głowicę szlifierską (2.).
 Sprawdzić, czy blokady powróciły do
położenia wyjściowego.

WSKAZÓWKA
Trójkątna i mimośrodowa głowica szlifierska
są mocowane i wymieniane w taki sam
sposób.

Zastosowanie odkurzacza
przemysłowego
OSTROŻNIE!

– Przy zastosowaniu szlifierki do ścian

należy przyłączyć odkurzacz przemysłowy klasy M.
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– Zastosowanie nieodpowiedniego worka,

który nie jest dopuszczony do zbierania
suchych pyłów budowlanych, może
spowodować znaczne zwiększoną
emisję cząsteczek pyłu do powietrza
na stanowisku pracy.
Wysokie stężenie pyłu w powietrzu przez
dłuższy okres czasu prowadzi do uszkodzenia systemu oddechowego.





Specjalny worek do suchego pyłu budowlanego włożyć do odkurzacza zgodnie
ze wskazówkami podanymi w instrukcji
obsługi odkurzacza.
Przyłączyć wąż odsysający do odkurzacza przemysłowego.
Przestrzegać przepisów i wskazówek
podanych w instrukcji obsługi odkurzacza przemysłowego!
Sprawdzić prawidłowość zamocowania!
W razie potrzeby zastosować odpowiedni adapter.

WSKAZÓWKA
Jeżeli do odkurzacza konieczny jest
specjalny króciec przyłączeniowy, wtedy
można usunąć przyłącze na zatrzask (clip)
i wybrać pasujący adapter z programu
wyposażenia dodatkowego firmy FLEX.

Mocowanie i wymiana materiałów
ściernych




Arkusz ścierny nałożyć centrycznie
na talerz wsporczy na rzepy i docisnąć.
Przeprowadzić bieg próbny celem
sprawdzenia współśrodkowego zamocowania materiału ściernego.

OSTROŻNIE!
Talerza wsporczego nie wolno używać
bez założonego materiału szlifierskiego.
Szlifierki do ścian nie wolno nigdy używać
bez arkusza ściernego, aby zapobiec
znacznemu uszkodzeniu powierzchni
roboczej!

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączyć urządzenie:
 Przełącznik nacisnąć (1.).
 Celem zatrzaśnięcia nacisnąć przycisk
blokady i zwolnić wyłącznik (2.).

OSTROŻNIE!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
przy urządzeniu elektrycznym, należy najpierw
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.


Zużyty arkusz ścierny zdjąć z talerza
wsporczego na rzepy.

Wyłączanie urządzenia:
 Nacisnąć krótko wyłącznik.
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Nastawianie liczby obrotów



W celu nastawienia roboczej liczby obrotów
przkręcić kółko nastawcze na żądaną wartość.

Zastosowanie przedłużacza (opcja)
Do szlifierki do ścian GE 7 można nabyć
rurę przedłużającą. Rura przedłużająca
pozwala na zwiększe-nie zasięgu przy
pracy szlifierką do ścian.

W celu zdjęcia wcisnąć oba zatrzaski (1.)
i wyjąć rurę przedłużającą (2.).

Korzystanie z uchwytu pałąkowego
(opcja)

Dla ustabilizowania pozycji roboczej istnieje
możliwość zamocowania uchwytu
pałąkowego przy rękojeści. Pozycję
montażu można określić indywidualnie.

Korzystanie z adaptera do węża
ssącego (opcjonalny)

Adapter może służyć do podłączania węży
odsysających o różnych wymiarach.

Praca narzędziem elektrycznym



Rurę przedłużającą przyłożyć od dołu do
korpusu szlifierki do ścian (1.) i przesunąć do przodu, aż do zatrzasku (2.)

OSTROŻNIE!
Urządzenie elektryczne trzymać obiema
rękoma! Jedna ręka musi znajdować
się przy pracy zawsze na uchwycie prowadzącym z wyłącznikiem – również przy
pracy z zamontowanym przedłużaczem.
Dłonie nie powinny znaleźć się w obszrze
głowicy szlifującej. W przeciwnym przypadku możliwe jest zakleszczenie dłoni,
ponieważ głowica szlifująca odchyla
się w różnych kierunkach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamocować materiał ścierny.
Przyłączyć odkurzacz przemysłowy.
Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Nastawić odpowiednią liczbę obrotów.
Włączyć odkurzacz przemysłowy.
Szlifierkę do ścian trzymać zawsze
obiema rękoma. W taki sposób osiąga
się możliwie najlepszą kombinację
zasięgu roboczego i siły podnoszenia.
7. Włączyć urządzenie.
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8. Szlifierkę do ścian dociskać lekko
do obrabianej powierzchni (nacisk
powinien być na tyle mocny, aby
głowica szlifierska przylegała całkowicie do obrabianej powierzchni).
9. Zwiększyć nacisk, aby arkusz ścierny
zetknął się z płaszczyzną roboczą.
Szlifierkę prowadzić nakładającymi
się ruchami wahadłowymi, aby wygładzić
powierzchnię do odpowiedniej jakości
i gładkości.

Wskazówki dotyczące pracy
Wieniec szczotkowy
Szczotka w kształcie wieńca otacza głowicę
szlifującą. Wieniec ten wypełnia dwa zadania:
– Ponieważ wieniec wystaje ponad
powierzchnię tarczy szlifierskiej,
to najpierw on styka się z powierzchnią
obrabianą. Dzięki niemu głowica szlifierska ustawia się równolegle do powierzchni przeznaczonej do obrębki,
zanim materiał szlifierski dotknie obrabianej powierzchni.
W ten sposób zapobiega żłobieniu łukowatych zagłębień brzegiem tarczy szlifierskiej.
– Wieniec spełnia jeszcze jedno zadanie,
zatrzymuje pył zanim odessany zostanie
odkurzaczem.
Jeżeli wieniec szczotkowy ulegnie uszkodzeniu lub wykazuje nadmierne zużycie,
należy go wymienić (patrz rozdział
„Przegląd, konserwacja i pielęgnacja“).
Zamienne wieńce szczotkowe można nabyć
w każdym centrum serwisowym firmy FLEX.

Szlifowanie wykończeniowe
w budownictwie suchym

OSTROŻNIE!
Obracające się części głowicy szlifierskiej
nie mogą zetknąć się z wystającymi, ostrymi
przedmiotami (np. gwoździe, śruby, puszki
elektryczne). Poprzez taki kontakt z wystającymi przedmiotami można uszkodzić
talerz wsporczy na rzepy.
Uszkodzony lub mocno zużyty talerz
wsporczy można wymienić na nowy
(patrz rozdział „Przeglądy i pielęgnacja“).
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Szlifierka do ścian wyposażona jest
w wyjątkową głowicę wychylną.
Ponieważ głowica wychyla się w różnych
kierunkach, dzięki temu może się dopasować do obrabianej powierzchni.
Dzięki temu użytkownik może oszlifować
górny, środkowy i dolny obszar ściany,
względnie oszlifować połączenia płyt sufitowych bez konieczności zmiany swojego
położenia i postawy.
Nacisk na głowicę szlifierską podczas pracy
powinien być tylko na tyle mocny, aby utrzymać kontakt tarczy szlifierskiej z obrabianą
powierzchnią. Zbyt mocny nacisk może
spowodować powstanie nieładnych
rys w formie spiralnej lub nierówności.
Szlifierkę należy bez przerwy przesuwać,
gdy tarcza szlifierska przylega do obrabianej powierzchni. Ruchy powinny być przy
tym równomierne i prowadzone szerokimi
pasami.
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Jeżeli szlifierkę przytrzyma się na jednym
miejscu obrabianej powierzchni lub porusza
nierównomiernie, może to spowodować
powstanie nieładnych rys w formie spiralnej
lub nierówności.

WSKAZÓWKA
Szlifierka do ścian posiada wyłącznik
zabezpieczający przed przeciążeniem
w celu ochrony urządzenia.
Przy zbyt silnym obciążeniu urządzenie
wyłącza się i natychmiast ponownie się włącza.





Wnętrze obudowy i silnik należy
regularnie przedmuchiwać suchym,
sprężonym powietrzem.
Głowicę szlifierską i łożyskowanie
kardanowe wydmuchać suchym,
sprężonym powietrzem.

Wymiana talerza wsporczego
i talerza na rzepy


Tarczę szlifierską chwycić razem
z głowicą szlifierską, aby zapobiec
przekręceniu się tarczy szlifierskiej.



Śruby odkręcić w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i wyjąć.
Tarcze na rzepy można zdjąć/
zdemontować.

Głowica szlifierska, trójkątna

Trójkątna głowica szlifierska nie obraca się,
tylko wykonuje ruchy posuwisto-wahadłowe.

Ponieważ trójkątna głowica szlifierska
zamocowana jest obrotowo, umożliwia to
szlifowanie, aż do rogu i kąta ściany/sufitu.

Przegląd, konserwacja
i pielęgnacja
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
przy urządzeniu elektrycznym, należy najpierw
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno stosować wody ani żadnych
płynnych środków czyszczących.
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Głowicę zamontować wykonując opisane
poprzednio kroki robocze w odwrotnej
kolejności.

Wymiana wieńca szczotkowego


Zdemontować głowicę szlifierską
(patrz rozdział „Wymiana talerza
wsporczego i talerza na rzepy“).





Odkręcić śruby mocujące.
Wieniec wyjąć z obudowy.
Do obudowy włożyć nowy wieniec
szczotkowy i przykręcić śruby mocujące.
Głowicę zamontować wykonując opisane
poprzednio kroki robocze w odwrotnej
kolejności.





Wymienić części przeznaczone
do wymiany.
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Wymiana kątowników ochronnych

Części zamienne i wyposażenie
dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe, a szczególnie
narzędzia, które dopuszczone są do zastosowania z tym urządzeniem, można znaleźć
w katalogach producenta.
Rysunek wybuchowy i listę części zamiennych można znaleźć na naszej stronie
internetowej:
www.flex-tools.com

Wskazówki dotyczące usuwania
opakowania i zużytego
urządzenia
OSTRZEŻENIE!
Wysłużone urządzenia uczynić niezdatnymi
do użycia poprzez usunięcie elektrycznego
przewodu zasilającego.

Zdemontować kątowniki ochronne
przeznaczone do wymiany.
 Zamontować nowe kątowniki ochronne.
Na podstawie licznych doświadczeń
użytkowych w kątach i rogach należy
szlifować ze zmniejszoną siłą nacisku,
ponieważ dochodzi tam do zwiększonego
obciążenia szpiców trójkątnego talerza
wsporczego.
Rogi trójkątnej głowicy szlifierskiej można
łatwo wymienić w przypadku ich znacznego
zużycia.


Tylko dla krajów UE
Proszę nie wyrzucać narzędzi
elektrycznych do domowych śmieci!
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej
2012/19/UE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejęciem
do prawa narodowego, istnieje obowiązek
zbierania urządzeń elektrycznych celem
odzyskania surowców wtórnych i utylizacji.

WSKAZÓWKA

Aktualne informacje o sposobie usunięcia
zużytego urządzenia można uzyskać
w punkcie zakupu.

Naprawy
Naprawy urządzenia zlecać do wykonania
wyłącznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.

WSKAZÓWKA
Śrub znajdujących się na korpusie urządzenia nie wolno odkręcać w okresie ważności gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia, wygasają prawa
do roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej
przez producenta.
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Declaracja zgodność
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością,
że produkt opisany w rozdziale „Dane
techniczne“ jest zgodny z następującymi
normami lub dokumentami normatywnymi:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia 2014/30/UE,
2006/42/WE, 2011/65/UE.
Odpowiedzialny za dokumentację techniczną:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Klaus Peter Weinper

Manager Research &
Development (R & D)

Head of Quality
Department (QD)

11.03.2019
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Wyłączenie z odpowiedzialności
Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwą w działalności
gospodarczej zakładu, której przyczyną był
nasz wyrób lub niemożliwość jego zastosowania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwym
użyciem urządzenia lub powstałe przy użyciu
urządzenia w powiązaniu z wyrobami innych
producentów.
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