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ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας

Δηλώνουμε με ιδία ευθύνη: Αυτοί οι γωνιακοί 
τροχοί, που αναγνωρίζονται μέσω τύπου και 
αριθμού σειράς *1), ανταποκρίνονται σε όλες τις 
σχετικές διατάξεις των οδηγιών *2) και των 
προτύπων *3). Τεχνικά έγγραφα στο *4) - βλέπε 
σελίδα 3.

Τα εργαλεία με γνήσια εξαρτήματα Metabo είναι 
κατάλληλα για τρόχισμα/λείανση, λείανση με 
γυαλόχαρτο, εργασίες με συρματόβουρτσες και 
τροχούς κοπής σε μέταλλο, σκυρόδεμα (μπετόν), 
πέτρα και παρόμοια υλικά χωρίς τη χρήση νερού.
Για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη 
ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη ο χρήστης.
Πρέπει να τηρούνται οι γενικά αναγνωρισμένες 
προδιαγραφές περί πρόληψης ατυχημάτων και οι 
παραδιδόμενες υποδείξεις ασφαλείας.

Προσέξτε για τη δική σας προστασία 
καθώς και για την προστασία του 
ηλεκτρικού σας εργαλείου εκείνα τα 
σημεία του κειμένου, που 

χαρακτηρίζονται με αυτό το σύμβολο!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για τη μείωση του 
κινδύνου τραυματισμού διαβάστε τις 
οδηγίες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις 
υποδείξεις ασφαλείας και όλες τις 

οδηγίες. Η μη τήρηση των παρακάτω υποδείξεων 
ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς 
τραυματισμούς.
Φυλάγετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και 
τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Παραδώστε σε άλλους το ηλεκτρικό σας εργαλείο 
μόνο μαζί με αυτά τα έγγραφα.

4.1 Κοινές υποδείξεις ασφαλείας 
για τρόχισμα/λείανση, λείανση με 
γυαλόχαρτο, εργασίες με 
συρματόβουρτσες και τροχούς κοπής:

Εφαρμογή
α) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως λειαντήρας, λειαντήρας 
γυαλόχαρτου, συρματόβουρτσα και εργαλείο 
τροχού κοπής. Προσέξτε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας, τις οδηγίες, τις παραστάσεις και 

τα στοιχεία, που λαμβάνετε μαζί με το 
εργαλείο. Σε περίπτωση που δεν τηρήσετε τις 
ακόλουθες υποδείξεις, μπορούν να προκληθούν 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί 
τραυματισμοί.
β) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι 
κατάλληλο για στίλβωση. Οι χρήσεις, για τις 
οποίες δεν προβλέπεται το ηλεκτρικό εργαλείο, 
μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες 
καταστάσεις και τραυματισμούς.
γ) Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετο εξοπλισμό, ο 
οποίος δεν προβλέπεται και δεν συνιστάται 
από τον κατασκευαστή ειδικά για αυτό το 
ηλεκτρικό εργαλείο. Μόνο το γεγονός ότι 
μπορείτε να στερεώσετε τον πρόσθετο εξοπλισμό 
στο ηλεκτρικό εργαλείο, δεν εξασφαλίζει καμία 
ασφαλή χρήση.
δ) Ο επιτρεπόμενος αριθμός στροφών του 
εξαρτήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσος με τον μέγιστο αριθμό στροφών που 
αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο. 
Πρόσθετος εξοπλισμός, που περιστρέφεται 
γρηγορότερα από το επιτρεπόμενο, μπορεί να 
σπάσει και να εκσφενδονιστεί.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του 
εξαρτήματος πρέπει να αντιστοιχούν στα 
στοιχεία διαστάσεων του ηλεκτρικού σας 
εργαλείου. Τα λάθος διαστασιολογημένα 
εξαρτήματα δεν μπορούν να θωρακιστούν ή να 
ελεγχθούν επαρκώς.
στ) Τα εξαρτήματα με σπείρωμα πρέπει να 
ταιριάζουν ακριβώς στον άξονα λείανσης του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Στα στερεωμένα με 
φλάντζες εξαρτήματα, πρέπει η οπή 
υποδοχής να ταιριάζει ακριβώς στη μορφή 
της φλάντζας. Τα εξαρτήματα που δεν 
ταιριάζουν ακριβώς στη διάταξη υποδοχής του 
ηλεκτρικού εργαλείου, περιστρέφονται ανώμαλα, 
δημιουργούν ισχυρούς κραδασμούς και μπορούν 
να οδηγήσουν στην απώλεια του ελέγχου.
ζ) Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένα 
εξαρτήματα. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση 
τα εξαρτήματα, όπως τους δίσκους 
τροχίσματος, για τυχόν σπασίματα και 
ρωγμές, τους δίσκους λείανσης για ρωγμές 
και φθορά, τις συρματόβουρτσες για χαλαρά 
ή σπασμένα σύρματα. Όταν το ηλεκτρικό 
εργαλείο ή το εξάρτημα πέσει κάτω, 
ελέγξτε, εάν έχει υποστεί ζημιά ή 
χρησιμοποιήστε ένα άψογο εξάρτημα. Όταν 
ελέγξετε και τοποθετήσετε το εξάρτημα και 
τα πλησίον ευρισκόμενα άτομα βρίσκονται 
εκτός της περιοχής του περιστρεφόμενου 
εξαρτήματος, αφήστε το εργαλείο να 
λειτουργήσει για ένα λεπτό με το μέγιστο 
αριθμό στροφών. Τα χαλασμένα εξαρτήματα 
σπάζουν συνήθως σε αυτόν τον χρόνο δοκιμής.
η) Φοράτε τον προσωπικό εξοπλισμό 
προστασίας. Χρησιμοποιείτε, ανάλογα με τη 
χρήση πλήρη μάσκα προσώπου, προστασία 
των ματιών ή προστατευτικά γυαλιά. Στον 
βαθμό που είναι σκόπιμο, χρησιμοποιείτε 

1. Δήλωση συμμόρφωσης

2. Χρήση σύμφωνα με τον 
σκοπό προορισμού

3. Γενικές υποδείξεις 
ασφαλείας

4. Ειδικές υποδείξεις 
ασφαλείας
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μάσκα προστασίας από τη σκόνη, 
ωτοασπίδες, προστατευτικά γάντια ή ειδική 
ποδιά, που συγκρατεί μακριά σας τα μικρά 
σωματίδια λείανσης και υλικού. Τα μάτια 
πρέπει να προστατεύονται από τα εκτοξευόμενα 
ξένα σώματα, που δημιουργούνται στις διάφορες 
εφαρμογές. Η μάσκα προστασίας από τη σκόνη ή 
η μάσκα προστασίας αναπνοής πρέπει να 
φιλτράρουν τη σκόνη που δημιουργείται κατά την 
εργασία. Όταν είστε εκτεθειμένοι για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα σε δυνατό θόρυβο, μπορείτε να 
χάσετε την ακοή σας. 
θ) Προσέξτε να παραμένουν τα άλλα άτομα 
σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή της 
εργασίας σας. Κάθε άτομο που περνά στην 
περιοχή εργασίας, πρέπει να φέρει 
προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Τμήματα 
του τεμαχίου επεξεργασίας ή σπασμένα 
εξαρτήματα μπορούν να εκσφενδονιστούν και να 
προκαλέσουν τραυματισμούς σε άτομα που 
βρίσκονται εκτός της άμεσης θέσης εργασίας. 
ι) Όταν εκτελείτε εργασίες, στις οποίες το 
εξάρτημα μπορεί να συναντήσει 
καλυμμένους ηλεκτρικούς αγωγούς ή το δικό 
του ηλεκτρικό καλώδιο, κρατάτε το εργαλείο 
μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής. Η 
επαφή μ’ έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να 
θέσει επίσης τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου 
υπό τάση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 
ια) Κρατάτε το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα 
μακριά από τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. 
Όταν χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου, μπορεί 
το καλώδιο του ρεύματος να κοπεί ή να μαγκωθεί 
και το χέρι ή ο βραχίονάς σας να περάσει στην 
επικίνδυνη περιοχή του περιστρεφόμενου 
εξαρτήματος. 
ιβ) Ποτέ μην αποθέτετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο, αν δεν ακινητοποιηθεί εντελώς το 
εξάρτημα. Το περιστρεφόμενο εξάρτημα μπορεί 
να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια απόθεσης και 
να χάσετε έτσι τον έλεγχο του ηλεκτρικού σας 
εργαλείου. 
ιγ) Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο 
να λειτουργεί, όταν το μεταφέρετε. Τα ρούχα 
σας μπορούν κατά λάθος να έρθουν σε επαφή με 
το περιστρεφόμενο εξάρτημα, να μαγκωθούν και 
το εξάρτημα να σας τρυπήσει. 
ιδ) Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού 
του ηλεκτρικού σας εργαλείου. Ο ανεμιστήρας 
του κινητήρα τραβά σκόνη μέσα στο περίβλημα 
και μια μεγάλη συγκέντρωση μεταλλικής σκόνης 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους. 
ιε) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες 
μπορούν να αναφλέξουν αυτά τα υλικά. 
ιστ) Μη χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα, που 
να απαιτεί υγρό ψυκτικό μέσο. Η χρήση νερού 
ή άλλων υγρών ψυκτικών μέσων μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. 
4.2 Ανάκρουση και αντίστοιχες υποδείξεις 

ασφαλείας
Η ανάκρουση (κλώτσημα) είναι η ξαφνική 
αντίδραση λόγω μαγκώματος ή εμπλοκής του 

περιστρεφόμενου εξαρτήματος, όπως του δίσκου 
τροχίσματος, του δίσκου λείανσης, της 
συρματόβουρτσας κτλ. Το μάγκωμα ή η εμπλοκή 
οδηγούν σε μια ξαφνική ακινητοποίηση του 
περιστρεφόμενου εξαρτήματος. Έτσι ένα 
ανεξέλεγκτο ηλεκτρικό εργαλείο κινείται ενάντια 
στην κατεύθυνση περιστροφής του εξαρτήματος 
στο σημείο εμπλοκής. 
Όταν π.χ. ένας δίσκος τροχίσματος μαγκωθεί ή 
μπλοκάρει στο τεμάχιο επεξεργασίας, μπορεί η 
ακμή του δίσκου τροχίσματος να βυθιστεί στο 
τεμάχιο επεξεργασίας, να μαγκωθεί και έτσι να 
σπάσει ο δίσκος τροχίσματος ή να προκαλέσει μια 
ανάκρουση. Ο δίσκος τροχίσματος κινείται μετά 
προς τον χειριστή ή απομακρύνεται από αυτόν, 
ανάλογα με τη φορά περιστροφής του δίσκου στο 
σημείο εμπλοκής. Σε αυτή την περίπτωση 
μπορούν οι δίσκοι τροχίσματος ακόμα και να 
σπάσουν. 
Μια ανάκρουση είναι η συνέπεια μιας εσφαλμένης 
χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Μπορεί να 
αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, 
όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 
α) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά 
και φέρτε το σώμα και τα χέρια σας σε μια 
θέση, στην οποία μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε τις δυνάμεις ανάκρουσης. 
Χρησιμοποιείτε πάντοτε την πρόσθετη λαβή, 
εάν υπάρχει, για να έχετε τον μέγιστο 
δυνατό έλεγχο πάνω στις δυνάμεις 
ανάκρουσης ή στη ροπή αντίδρασης κατά την 
επιτάχυνση. Ο χειριστής μπορεί με τα 
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης να ελέγξει τις 
δυνάμεις ανάκρουσης και αντίδρασης. 
β) Μη θέσετε το χέρι σας ποτέ κοντά στα 
περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Το εξάρτημα 
μπορεί κατά την ανάκρουση να περάσει πάνω από 
το χέρι σας.
γ) Αποφεύγετε με το σώμα σας την περιοχή, 
στην οποία μπορεί να κινηθεί το ηλεκτρικό 
εργαλείο σε περίπτωση ανάκρουσης. Η 
ανάκρουση 
ωθεί το ηλεκτρικό εργαλείο προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτήν που κινείται ο 
δίσκος τροχίσματος στο σημείο του μαγκώματος. 
δ) Να εργάζεστε ιδιαίτερα προσεκτικά στην 
περιοχή γωνιών, κοφτερών ακμών κτλ. 
Εμποδίζετε, την απώθηση του εξαρτήματος 
από το τεμάχιο επεξεργασίας και το 
μάγκωμα. Το περιστρεφόμενο εξάρτημα έχει την 
τάση να μαγκώνει στις γωνίες, στις κοφτερές 
ακμές ή όταν απωθείται. Αυτό προκαλεί την 
απώλεια του ελέγχου ή την ανάκρουση.
ε) Μη χρησιμοποιείτε αλυσιδωτό ή οδοντωτό 
πριονόδισκο. Τέτοια εξαρτήματα προκαλούν 
συχνά ανάκρουση ή την απώλεια του ελέγχου του 
ηλεκτρικού εργαλείου. 
4.3 Ιδιαίτερες υποδείξεις ασφαλείας για 

τις εργασίες τροχίσματος και κοπής:
α) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους δίσκους 
τροχίσματος που είναι εγκεκριμένοι για το 
ηλεκτρικό σας εργαλείο και τον 
προβλεπόμενο για αυτούς τους δίσκους 
τροχίσματος προφυλακτήρα. Οι δίσκοι 
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τροχίσματος, που δεν προβλέπονται για το 
ηλεκτρικό εργαλείο, δεν μπορούν να καλυφθούν 
επαρκώς και είναι ανασφαλείς.
β) Οι σπαστοί δίσκοι λείανσης πρέπει να 
τοποθετηθούν έτσι, ώστε η επιφάνεια 
λείανσης να βρίσκεται κάτω από την ακμή 
του προφυλακτήρα. Ένας λάθος 
τοποθετημένος δίσκος λείανσης, που ξεπερνά 
την ακμή του προφυλακτήρα, δεν μπορεί να 
θωρακιστεί σωστά.
γ) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι σίγουρα 
τοποθετημένος στο ηλεκτρικό εργαλείο και 
για μια μέγιστη δυνατή ασφάλεια να είναι 
ρυθμισμένος έτσι, ώστε να παραμένει 
ανοιχτό προς τον χειριστή το ελάχιστο 
δυνατό μέρος του δίσκου τροχίσματος. Ο 
προφυλακτήρας προστατεύει τον χειριστή από 
θραύσματα, αθέλητη επαφή με το δίσκο 
τροχίσματος καθώς και από τους σπινθήρες, οι 
οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τα ρούχα.
δ) Οι δίσκοι τροχίσματος επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τις συνιστώμενες 
δυνατότητες χρήσης. Π. χ.: Μην τροχίζετε 
ποτέ με την πλαϊνή επιφάνεια ενός δίσκου 
κοπής. Οι δίσκοι κοπής προορίζονται για την 
αφαίρεση του υλικού με την ακμή του δίσκου. Με 
την πλάγια εφαρμογή δύναμης μπορεί αυτοί οι 
δίσκοι να σπάσουν.
ε) Χρησιμοποιείτε πάντοτε άψογες φλάντζες 
σύσφιγξης στο σωστό μέγεθος και στη 
σωστή μορφή για το δίσκο τροχίσματος που 
επιλέξατε. Οι κατάλληλες φλάντζες στηρίζουν 
το δίσκο τροχίσματος και μειώνουν έτσι τον 
κίνδυνο μιας θραύσης του δίσκου. Οι φλάντζες για 
τους δίσκους κοπής μπορούν να διαφέρουν από 
τις φλάντζες για τους άλλους δίσκους 
τροχίσματος/λείανσης. 
στ) Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένους δίσκους 
τροχίσματος από μεγαλύτερα ηλεκτρικά 
εργαλεία. Οι δίσκοι τροχίσματος για τα 
μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι 
κατασκευασμένοι για τους υψηλότερους 
αριθμούς στροφών των μικρότερων ηλεκτρικών 
εργαλείων και μπορούν να σπάσουν. 
4.4 Άλλες ιδιαίτερες υποδείξεις ασφαλείας 

για την εργασία με τον τροχό κοπής: 
α) Αποφεύγετε το μπλοκάρισμα του δίσκου 
κοπής ή την πολύ υψηλή δύναμη πίεσης. Μην 
εκτελείτε υπερβολικά βαθιά κοψίματα. Μια 
υπερφόρτωση του δίσκου κοπής αυξάνει την 
καταπόνηση και την τάση για μάγκωμα ή 
μπλοκάρισμα και έτσι την πιθανότητα 
ανάκρουσης ή θραύσης του δίσκου κοπής. 
β) Αποφεύγετε την περιοχή μπροστά και 
πίσω από τον περιστρεφόμενο δίσκο κοπής. 
Όταν κινείτε τον δίσκο κοπής στο τεμάχιο 
επεξεργασίας, απομακρύνοντάς τον από το σώμα 
σας, μπορεί σε περίπτωση μιας ανάκρουσης να 
τιναχτεί το ηλεκτρικό εργαλείο μαζί με τον 
περιστρεφόμενο δίσκο απευθείας πάνω σας.
γ) Σε περίπτωση που μαγκώσει ο δίσκος 
κοπής ή διακόψετε την εργασία, 
απενεργοποιήστε το εργαλείο και κρατήστε 
το ήρεμα, ώσπου να σταματήσει ο δίσκος. 

Μην προσπαθήσετε ποτέ να τραβήξετε τον 
περιστρεφόμενο ακόμα δίσκο από την τομή, 
διαφορετικά μπορεί να ακολουθήσει μια 
ανάκρουση. Εξακριβώστε και αποκαταστήστε 
την αιτία για το μάγκωμα.
δ) Μην ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο ξανά, όσο αυτό βρίσκεται στο 
τεμάχιο επεξεργασίας. Αφήστε τον δίσκο 
κοπής να φθάσει πρώτα στον πλήρη αριθμό 
στροφών, προτού συνεχίσετε προσεκτικά το 
κόψιμο. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
μαγκώσει ο δίσκος, να πεταχτεί έξω από το 
τεμάχιο επεξεργασίας ή να προκαλέσει μια 
ανάκρουση. 
ε) Στηρίζετε καλά τις φύλλα ή τα μεγάλα 
τεμάχια επεξεργασίας, για να μειώσετε τον 
κίνδυνο μιας ανάκρουσης από τυχόν 
μάγκωμα του δίσκου κοπής. Τα μεγάλα τεμάχια 
επεξεργασίας μπορούν να λυγίσουν κάτω από το 
ίδιο τους το βάρος. Το τεμάχιο επεξεργασίας 
πρέπει να στηρίζεται και στις δύο πλευρές του 
δίσκου, και μάλιστα τόσο κοντά στην τομή όσο και 
στην άκρη. 
στ) Προσέχετε ιδιαίτερα στο "κόψιμο 
θυλάκων" σε υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλες 
μη εμφανείς περιοχές. Ο βυθιζόμενος δίσκος 
κοπής μπορεί κατά την κοπή σε σωλήνες αερίου ή 
σωλήνες νερού, ηλεκτρικούς αγωγούς ή σε άλλα 
αντικείμενα να προκαλέσει μια ανάκρουση.
4.5 Ιδιαίτερες υποδείξεις ασφαλείας για τη 

λείανση με γυαλόχαρτο: 
α) Μη χρησιμοποιείτε φύλλα λείανσης 
υπερβολικά μεγάλων διαστάσεων, αλλά 
ακολουθείτε τα στοιχεία του κατασκευαστή 
σχετικά με το μέγεθος των φύλλων 
λείανσης. Τα φύλλα λείανσης, που προεξέχουν 
έξω από το δίσκο λείανσης, μπορούν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς, μπλοκάρισμα, να 
σχιστούν ή να οδηγήσουν σε ανάκρουση. 
4.6 Ιδιαίτερες υποδείξεις ασφαλείας για 

τις εργασίες με συρματόβουρτσες: 
α) Προσέξτε, ότι η συρματόβουρτσα ακόμα 
και κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης 
χρήσης χάνει κομμάτια σύρματος. Μην 
υπερφορτώνετε τα σύρματα με μια πολύ 
υψηλή δύναμη πίεσης. Τα εκσφενδονιζόμενα 
κομμάτια σύρματος μπορούν εύκολα να 
τρυπήσουν λεπτά ρούχα και/ή το δέρμα. 
β) Όταν συνιστάται ένας προφυλακτήρας, 
φροντίστε να μην μπορεί ο προφυλακτήρας 
να έρθει σε επαφή με τη συρματόβουρτσα. Οι 
δισκοειδείς και ποτηροειδείς βούρτσες μπορούν 
να διευρύνουν τη διάμετρό τους με τη δύναμη 
πίεσης και τις φυγόκεντρες δυνάμεις. 
4.7 Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Φοράτε πάντοτε 
προστατευτικά γυαλιά.

Χρησιμοποιείτε ελαστικά ενδιάμεσα στρώματα, 
όταν παραδίδονται μαζί με το υλικό λείανσης και 
όταν απαιτούνται.
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Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή του 
εργαλείου ή του πρόσθετου εξοπλισμού! 
Προστατεύετε τους δίσκους από γράσο και 
χτύπημα!
Οι δίσκοι τροχίσματος πρέπει να φυλάγονται και 
να χρησιμοποιούνται προσεκτικά, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δίσκους κοπής για 
ξεχόνδρισμα! Οι δίσκοι κοπής δεν επιτρέπεται να 
εκτεθούν σε καμία πλευρική πίεση.
Το τεμάχιο επεξεργασίας πρέπει να ακουμπά 
σταθερά και να είναι ασφαλισμένο, π.χ. με τη 
βοήθεια σφιγκτήρων. Τα μεγάλα τεμάχια 
επεξεργασίας πρέπει να υποστηρίζονται 
επαρκώς.
Όταν χρησιμοποιούνται εξαρτήματα με 
σπείρωμα, δεν επιτρέπεται να ακουμπά η άκρη 
του άξονα τον πάτο της τρύπας του εξαρτήματος 
λείανσης. Προσέξτε, να είναι το σπείρωμα στο 
εργαλείο/εξάρτημα αρκετά μακρύ, για να 
υποδεχτεί το μήκος του άξονα. Το σπείρωμα στο 
εργαλείο/εξάρτημα πρέπει να ταιριάζει με το 
σπείρωμα στον άξονα. Για το μήκος του άξονα και 
το σπείρωμα του άξονα βλέπε στη σελίδα 3 και 
στο κεφάλαιο 14. Τεχνικά στοιχεία.
Συνίσταται η χρήση μιας μόνιμης εγκατάστασης 
αναρρόφησης. Συνδέετε πάντα προηγουμένως 
ένα ρελέ διαρροής FI (RCD) με μέγ. ρεύμα 
ενεργοποίησης 30 mA. Σε περίπτωση 
απενεργοποίησης του γωνιακού τροχού μέσω του 
ρελέ διαρροής (FI) πρέπει το εργαλείο να 
ελεγχθεί και να καθαριστεί. Βλέπε στο κεφάλαιο 
9. Καθαρισμός.
Δεν επιτρέπεται η χρήση χαλασμένων, μη 
στρογγυλών και δονούμενων εργαλείων.
Αποφύγετε τις ζημιές στους σωλήνες αερίου ή 
στους σωλήνες παροχής νερού, στους 
ηλεκτρικούς αγωγούς και στους φέροντες 
τοίχους (στατική).
Προτού πραγματοποιήσετε μία οποιαδήποτε 
ρύθμιση, αλλαγή εξοπλισμού ή συντήρηση 
τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Μια χαλασμένη ή ραγισμένη πρόσθετη λαβή 
πρέπει να αντικατασταθεί. Μη χρησιμοποιείτε το 
εργαλείο με ελαττωματική λαβή.
Ένας χαλασμένος ή ραγισμένος προφυλακτήρας 
πρέπει να αντικατασταθεί. Μη χρησιμοποιείτε το 
εργαλείο με ελαττωματικό προφυλακτήρα.
Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο, όταν λείπουν ή 
παρουσιάζουν ελάττωμα μέρη του εργαλείου ή οι 
προστατευτικές διατάξεις.
Εργαλεία με αργή εκκίνηση (αναγνωρίζονται από 
το „WE...“ στην ονομασία τύπου): Όταν το 
εργαλείο κατά την ενεργοποίησή του επιταχύνει 
τον αριθμό στροφών πολύ γρήγορα στο μέγιστο, 
υπάρχει σφάλμα στο ηλεκτρονικό του σύστημα. 
Περαιτέρω ηλεκτρονικές λειτουργίες σχετικές με 
την ασφάλεια, δεν είναι πλέον διαθέσιμες. 
Αναθέστε την άμεση επισκευή του εργαλείου 
(Βλέπε στο κεφάλαιο 12.).
Στερεώνετε τα μικρά τεμάχια επεξεργασίας. Π.χ. 
με σφίξιμο σε μια μέγγενη.

Μείωση επιβάρυνσης από σκόνη:
Σωματίδια, τα οποία δημιουργούνται κατά 
την εργασία με το παρόν εργαλείο, 

ενδέχεται να περιέχουν ουσίες, οι οποίες μπορεί 
να προξενήσουν καρκίνο, αλλεργικές 
αντιδράσεις, νοσήματα του αναπνευστικού 
συστήματος, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες 
βλάβες της αναπαραγωγής. Ορισμένα 
παραδείγματα αυτών των ουσιών είναι τα εξής: 
Μόλυβδος (σε μολυβδούχα επιχρίσματα), ορυκτή 
σκόνη (από δομικούς λίθους, σκυρόδεμα και τα 
παρόμοια), πρόσθετες ουσίες για την 
επεξεργασία ξυλείας (χρωμικό, μέσα προστασίας 
ξυλείας), ορισμένα είδη ξυλείας (όπως σκόνη 
δρυός ή οξιάς), μέταλλα, αμίαντος.
Ο κίνδυνος εξαρτάται από τη διάρκεια, στην οποία 
ο χρήστης ή άτομα που βρίσκονται κοντά 
εκτίθενται στην επιβάρυνση.
Αυτά τα σωματίδια δεν πρέπει να εισχωρήσουν 
στο σώμα.
Για να μειωθεί η επιβάρυνση από αυτές τις ουσίες: 
Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας 
και φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας 
όπως μάσκες προστασίας της αναπνοής, οι οποίες 
μπορούν να φιλτράρουν μικροσκοπικά μικρά 
σωματίδια.
Προσέξτε τις οδηγίες που ισχύουν για το υλικό, το 
προσωπικό, την περίπτωση εφαρμογής και το 
σημείο χρήσης (π.χ. κανονισμοί εργασιακής 
ασφάλειας, απόρριψη).
Συλλέξτε τα σωματίδια που προκύπτουν στο 
σημείο της δημιουργίας τους, αποφύγετε τις 
συσσωρεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο για ειδικές εργασίες 
πρόσθετο εξοπλισμό (βλέπε στο κεφάλαιο 11.) 
Έτσι φθάνουν λιγότερα σωματίδια ανεξέλεγκτα 
στο περιβάλλον.
Χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο σύστημα 
αναρρόφησης σκόνης.
Μειώστε την επιβάρυνση από τη σκόνη με τους 
εξής τρόπους:
- στρέφοντας τα εξερχόμενα σωματίδια και τη 
σκόνη απαερίων του εργαλείου όχι πάνω σας ή 
προς άτομα που βρίσκονται κοντά σας ή πάνω 
σε συσσωρευμένη σκόνη,

- χρησιμοποιώντας μία εγκατάσταση 
αναρρόφησης και/ή μία συσκευή καθαρισμού 
του αέρα,

- αερίζοντας καλά το χώρο εργασίας και 
διατηρώντας τον καθαρό αναρροφώντας τους 
ρύπους. Το σκούπισμα ή το ξεφύσημα 
στροβιλίζει τη σκόνη.

- Αναρροφάτε ή πλένετε την ενδυμασία 
προστασίας. Μην ξεφυσάτε, χτυπάτε ή 
καθαρίζετε με βούρτσες.

Βλέπε στη σελίδα 2.
1 Παξιμάδι ταχυσύσφιξης Quick*
2 Φλάντζα στήριξης *
3 Άξονας
4 W...A...: Φλάντζα στήριξης του συστήματος 
αυτοεξισορρόπησης (μη αποσπώμενη) *

5. Επισκόπηση
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5 Κουμπί κλειδώματος του άξονα
6 Ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία *
7 Ασφάλεια (έναντι ακούσιας ενεργοποίησης, 
ενδεχομένως για συνεχή λειτουργία) *

8 Πληκτροδιακόπτης (για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)

9 Κουμπί (για την περιστροφή της κύριας 
χειρολαβής)

10 Κύρια χειρολαβή
11 Πρόσθετη λαβή / πρόσθετη λαβή με απόσβεση 

κραδασμών
12 Προφυλακτήρας
13 Παξιμάδι σύσφιγξης *
14 Γαντζόκλειδο *
15 Κλείστρο σύσφιγξης (για τη ρύθμιση του 

προφυλακτήρα, χωρίς τη χρήση εργαλείου)
16 Βίδα (για τη ρύθμιση της δύναμης του 

κλείστρου σύσφιγξης)
* ανάλογα με τον εξοπλισμό/δεν 
συμπεριλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης

Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε αν η 
τάση και η συχνότητα που αναφέρονται στην 

πινακίδα τύπου ταυτίζονται με τα στοιχεία του 
ηλεκτρικού σας δικτύου.

Συνδέετε πάντα προηγουμένως ένα ρελέ 
διαρροής FI (RCD) με μέγ. ρεύμα 

ενεργοποίησης 30 mA.
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης 
(μπαλαντέζες) με μια ελάχιστη διατομή 1,5 mm2. 
Τα καλώδια επέκτασης (μπαλαντέζες) πρέπει να 
είναι κατάλληλα για την απορροφούμενη ισχύ του 
εργαλείου (βλέπε στα τεχνικά στοιχεία). Σε 
περίπτωση χρήσης ενός τυλιχτήρα καλωδίου, 
ξετυλίγετε το καλώδιο πάντοτε πλήρως.
6.1 Τοποθέτηση της πρόσθετης λαβής

Να εργάζεστε μόνο με τοποθετημένη την 
πρόσθετη λαβή (11)! Βιδώστε σφιχτά με το 

χέρι την πρόσθετη λαβή στην αριστερή, μεσαία ή 
δεξιά κοχλιοτομημένη τρύπα (ανάλογα με την 
ανάγκη).
6.2 Τοποθέτηση προφυλακτήρα

(για εργασίες με δίσκους λείανσης)
Vor der Inbetriebnahme: 
Schutzhaube anbringen.

Για τις εργασίες με δίσκους ξεχονδρίσματος 
για λόγους ασφαλείας πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ο προφυλακτήρας (12).
Για τις εργασίες με δίσκους κοπής για 
λόγους ασφαλείας πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ο ειδικός προφυλακτήρας δίσκων 
κοπής (βλέπε στο κεφάλαιο 11. Εξαρτήματα).
Βλέπε σελίδα 2, εικόνα F.
- Ανοίξτε το κλείστρο σύσφιγξης (15). 
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα (12) στη θέση 
που φαίνεται. 

- Γυρίστε τον προφυλακτήρα έτσι, ώστε η κλειστή 
περιοχή να δείχνει προς το χρήστη. 

- Κλείστε το κλείστρο σύσφιγξης.
- Αν είναι απαραίτητο, αυξήστε την ένταση του 
κλείστρου σύσφιγξης, σφίγγοντας τη βίδα (16) 
(με ανοιχτό το κλείστρο σύσφιγξης).

Χρησιμοποιείτε μόνο 
εξαρτήματα, τα οποία 
προεξέχουν από τον 
προφυλακτήρα το λιγότερο 
3,4 mm.

6.3 Περιστρεφόμενη κύρια χειρολαβή
Να εργάζεστε μόνο με ασφαλισμένη την 
κύρια χειρολαβή (10).

Βλέπε σελίδα 2, εικόνα C.
- Πατήστε το κουμπί (9). 
- Η κύρια χειρολαβή (10), μπορεί τώρα να 
περιστραφεί και προς τις δύο πλευρές κατά 90° 
και να ασφαλιστεί. 

- Ελέγξτε την καλή προσαρμογή: Η κύρια 
χειρολαβή (10) πρέπει να είναι ασφαλισμένη και 
να μην μπορεί να περιστραφεί.

6.4 Σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος
Οι πρίζες του ρεύματος πρέπει να είναι 
ασφαλισμένες με επιβραδυντικές ασφάλειες 
τήξης ή αυτόματους διακόπτες ασφαλείας. 
Εργαλεία με „WE...“ στην ονομασία τύπου: 
(Με ενσωματωμένο αυτόματο περιορισμό του 
ρεύματος εκκίνησης(αργή εκκίνηση).) Οι πρίζες 
του ρεύματος μπορούν επίσης να είναι 
ασφαλισμένες με ταχείες ασφάλειες τήξης ή 
αυτόματους διακόπτες ασφαλείας.

Πριν από κάθε εργασία αλλαγής εξοπλισμού: 
Τραβήξτε το φις από την πρίζα του 

ρεύματος. Το εργαλείο πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένο και ο άξονας ακίνητος.

Για τις εργασίες με δίσκους κοπής για 
λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε τον 

προφυλακτήρα δίσκων κοπής (βλέπε στο 
κεφάλαιο 11. Πρόσθετος εξοπλισμός).
7.1 Κλείδωμα άξονα

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος του άξονα 
(5) μόνο με ακινητοποιημένο τον άξονα.

- Πατήστε το κουμπί κλειδώματος του άξονα (5) 
και 
γυρίστε τον άξονα (3) με το χέρι, μέχρι να 
αισθανθείτε ότι το κουμπί κλειδώματος του 
άξονα έχει κλειδώσει καλά.

7.2 Τοποθέτηση του δίσκου τροχίσματος
Βλέπε σελίδα 2, εικόνα D.
Εργαλεία με την ονομασία W 2..., WE 2...:
- Τοποθετήστε τη φλάντζα στήριξης (2) στον 
άξονα. Είναι σωστά τοποθετημένη, όταν δεν 
μπορεί να περιστραφεί πάνω στον άξονα.

6. Θέση σε λειτουργία

7. Τοποθέτηση του δίσκου 
τροχίσματος
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- Τοποθετήστε τον δίσκο τροχίσματος, όπως 
φαίνεται στην εικόνα D, στη φλάντζα στήριξης 
(2). 
Ο δίσκος τροχίσματος πρέπει να ακουμπά 
ομοιόμορφα πάνω στη φλάντζα στήριξης.

Εργαλεία με την ονομασία W...A 2...:
Η φλάντζα στήριξης του συστήματος 
αυτοεξισορρόπησης (4) είναι σταθερά 

τοποθετημένη στον άξονα. Δεν είναι απαραίτητη, 
όπως συνήθως και στους άλλους γωνιακούς 
τροχούς, μια αποσπώμενη φλάντζα στήριξης.

Οι επιφάνειες επαφής της φλάντζας 
στήριξης του συστήματος 

αυτοεξισορρόπησης (4), του δίσκου τροχίσματος 
και του παξιμαδιού ταχυσύσφιγξης (1) ή του 
παξιμαδιού σύσφιγξης (13) πρέπει να είναι 
καθαρές. Ενδεχομένως καθαρίστε τις.
- Τοποθετήστε το δίσκο τροχίσματος πάνω στη 
φλάντζα στήριξης του συστήματος 
αυτοεξισορρόπησης (4). Ο δίσκος τροχίσματος 
πρέπει να ακουμπά ομοιόμορφα πάνω στη 
φλάντζα στήριξης του συστήματος 
αυτοεξισορρόπησης.

7.3 Σφίξιμο/λύσιμο του παξιμαδιού 
σύσφιγξης Quick (ανάλογα τον 
εξοπλισμό)
Σφίξιμο του παξιμαδιού σύσφιγξης 
Quick (1):

Όταν το εργαλείο/εξάρτημα στην περιοχή 
σύσφιγξης είναι πιο χοντρό από 8 mm, δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το παξιμάδι 
ταχυσύσφιγξης Quick! Χρησιμοποιήστε τότε το 
παξιμάδι σύσφιγξης (13) με το γαντζόκλειδο (14).

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα άψογο και άθικτο 
παξιμάδι ταχυσύσφιγξης: Το βέλος πρέπει 

να δείχνει στην εγκοπή του εξωτερικού δακτυλίου 
(βλέπε εικόνα, σελίδα 2).
- Κλείδωμα του άξονα (βλέπε στο κεφάλαιο 7.1).
- Τοποθετήστε το παξιμάδι ταχυσύσφιγξης (1) 
στον άξονα (3). Βλέπε την εικόνα, σελίδα 2.

- Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης Quick με το χέρι 
δεξιόστροφα. 

- Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης Quick, 
περιστρέφοντας δυνατά το δίσκο τροχίσματος 
δεξιόστροφα.

Σε μηχανήματα με την ονομασία W...B..., στις 
τελευταίες 180° γίνεται αντιληπτή μια αυξημένη 
αντίσταση.
Λύσιμο του παξιμαδιού σύσφιξης Quick (1):
- Κλείδωμα του άξονα (βλέπε στο κεφάλαιο 7.1).
- Ξεβιδώστε το παξιμάδι ταχυσύσφιγξης (1) 
αριστερόστροφα. 

7.4 Σφίξιμο/λύσιμο του παξιμαδιού 
σύσφιγξης (ανάλογα με τον εξοπλισμό)

Σφίξιμο του (13) παξιμαδιού 
σύσφιγξης:

Οι 2 πλευρές του παξιμαδιού σύσφιγξης είναι 
διαφορετικές. Βιδώστε το παξιμάδι σύσφιγξης 
πάνω στον άξονα ως ακολούθως:

Βλέπε σελίδα 2, εικόνα E.
- A) Σε λεπτούς δίσκους τροχίσματος: 
Η φλάντζα του παξιμαδιού σύσφιγξης (13) 
βλέπει προς τα πάνω, ώστε να μπορεί να σφιχτεί 
ο λεπτός δίσκος τροχίσματος με ασφάλεια.
B) Σε χονδρούς δίσκους τροχίσματος: 
Η φλάντζα του παξιμαδιού σύσφιγξης (13) 
βλέπει προς τα κάτω, ώστε να μπορεί να 
τοποθετηθεί καλά το παξιμάδι σύσφιγξης στον 
άξονα.

- Κλειδώστε τον άξονα. Σφίξτε το παξιμάδι 
σύσφιγξης (13) με το γαντζόκλειδο (14) 
δεξιόστροφα.

Σε μηχανήματα με την ονομασία W...B..., στις 
τελευταίες 180° γίνεται αντιληπτή μια αυξημένη 
αντίσταση.
Λύσιμο του παξιμαδιού σύσφιγξης:
- Κλείδωμα του άξονα (βλέπε στο κεφάλαιο 7.1). 
Ξεβιδώστε το παξιμάδι σύσφιγξης (13) με το 
γαντζόκλειδο (14) αριστερόστροφα.

8.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Οδηγείτε το εργαλείο πάντοτε με τα δύο 
χέρια.
Πρώτα ενεργοποιείτε το εργαλείο και μετά 
φέρετε το εξάρτημα στο τεμάχιο 

επεξεργασίας.
Αποφεύγετε το ακούσιο ξεκίνημα: 
Απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο, όταν 

απομακρύνετε το φις από την πρίζα του ρεύματος 
ή όταν παρουσιαστεί μια διακοπή ρεύματος.

Σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας το 
εργαλείο εξακολουθεί να λειτουργεί, όταν 

σας ξεφύγει από το χέρι. Γι’ αυτό να κρατάτε το 
εργαλείο πάντοτε καλά με τα δύο χέρια από τις 
προβλεπόμενες χειρολαβές, να στέκεστε 
σταθερά και να εργάζεστε συγκεντρωμένοι.

Αποφύγετε τον στροβιλισμό ή την 
αναρρόφηση σκόνης, πριονιδιού και γρεζιών 

από το εργαλείο. Ακουμπάτε το εργαλείο μετά 
την απενεργοποίηση, μόνον αφού πρώτα 
ακινητοποιηθεί ο κινητήρας.
Βλέπε σελίδα 2, c A.
Σύντομη λειτουργία:
Ενεργοποίηση: Σπρώξτε την ασφάλεια (7) προς 

την κατεύθυνση του βέλους και πατήστε 
τον πληκτροδιακόπτη (8).

Απενεργοποίηση: Αφήστε τον πληκτροδιακόπτη 
(8).

Συνεχής λειτουργία (ανάλογα με τον 
εξοπλισμό):

Ενεργοποίηση: Σπρώξτε την ασφάλεια (7) προς 
την κατεύθυνση του βέλους, πατήστε τον 
πληκτροδιακόπτη (8) και κρατήστε τον 
πατημένο. Το εργαλείο είναι τώρα 
ενεργοποιημένο. Σπρώξτε τώρα την 
ασφάλεια (7) άλλη μια φορά προς την 
κατεύθυνση του βέλους, για να κλειδώσετε 

8. Χρήση
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τον πληκτροδιακόπτη (8) (συνεχής 
λειτουργία).

Απενεργοποίηση: Πατήστε τον πληκτροδιακόπτη 
(8) και αφήστε τον ελεύθερο.

Εργαλεία με την ονομασία W...B:
Στιγμιαία ενεργοποίηση (με λειτουργία 
Deadman)
Βλέπε σελίδα 2, εικόνα B.
Ενεργοποίηση: Σύρτε τον πληκτροδιακόπτη (8) 

προς τα εμπρός και κατόπιν πιέστε τον 
πληκτροδιακόπτη (8) προς τα πάνω.

Απενεργοποίηση: Αφήστε τον 
πληκτροδιακόπτη (8).

8.2 Υποδείξεις εργασίας
Τρόχισμα:
Πιέζετε το εργαλείο ελαφρά και κινείτε το πάνω 
στην επιφάνεια πέρα-δώθε, για να μη ζεσταθεί 
πολύ η επιφάνεια του τεμαχίου επεξεργασίας. 
Ξεχόνδρισμα: Για ένα καλό αποτέλεσμα εργασίας 
πρέπει να εργάζεστε με μια γωνία κλίσης 30° - 40°. 
Εργασία με τον τροχό κοπής:

Στην εργασία με τον τροχό κοπής 
πρέπει να εργάζεστε πάντοτε 
αντίρροπα (βλέπε εικόνα). 
Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος, να 
πεταχτεί το εργαλείο ανεξέλεγκτα 

έξω από την τομή. Να εργάζεστε με μέτρια 
προώθηση, αντίστοιχη με το επεξεργαζόμενο 
υλικό. Κανένα μάγκωμα, καμία πίεση, καμία 
ταλάντωση.
Λείανση με γυαλόχαρτο:
Πιέζετε το εργαλείο ελαφρά και κινείτε το πάνω 
στην επιφάνεια πέρα-δώθε, για να μη ζεσταθεί 
πολύ η επιφάνεια του τεμαχίου επεξεργασίας. 
Εργασίες με συρματόβουρτσες:
Πιέζετε ελαφρά το εργαλείο. 

Καθαρισμός κινητήρα: Κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί 

να επικαθίσουν σωματίδια στο εσωτερικό του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτό επηρεάζει δυσμενώς 
την ψύξη του ηλεκτρικού εργαλείου. Αγώγιμες 
επικαθίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς 
τη μόνωση προστασίας του ηλεκτρικού εργαλείου 
και να προξενήσουν ηλεκτρικούς κινδύνους.
Αναρροφάτε τους ρύπους στο ηλεκτρικό 
εργαλείο τακτικά, συχνά και πολύ καλά μέσα από 
όλες τις μπροστινές και πίσω εγκοπές αερισμού ή 
ξεφυσάτε τους με ξηρό αέρα. Αποσυνδέστε 
προηγουμένως το ηλεκτρικό εργαλείο από την 
τροφοδοσία ενέργειας και φοράτε ταυτόχρονα 
γυαλιά και μάσκα προστασίας.
Kουμπί (9) ρύθμισης χειρολαβής: Aπορροφάτε 
κατά καιρούς το κουμπί ή φυσάτε το με στεγνό 
αέρα (πατημένο, σε όλες τις 3 θέσεις της κύριας 
χειρολαβής). Αποσυνδέστε προηγουμένως το 
ηλεκτρικό εργαλείο από την τροφοδοσία 
ενέργειας και φοράτε ταυτόχρονα γυαλιά και 
μάσκα προστασίας.

Εργαλεία με „WE...“ στην ονομασία τύπου: 
- Προστασία έναντι υπερφόρτισης: Η 
ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία (6) ανάβει 
και ο αριθμός στροφών με φορτίο 
μειώνεται ΠΟΛΥ. Η θερμοκρασία του κινητήρα 
είναι πολύ υψηλή! Αφήστε το εργαλείο να 
λειτουργήσει χωρίς φορτίο, ώσπου να ψυχθεί 
και να σβήσει η ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία.

- Προστασία έναντι υπερφόρτισης: Η 
ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία (6) ανάβει 
και ο αριθμός στροφών με φορτίο 
μειώνεται ΛΙΓΟ. Το εργαλείο υπερφορτώνεται. 
Εξακολουθήστε να εργάζεστε με μειωμένο 
φορτίο, ώσπου να σβήσει η ηλεκτρονική 
ενδεικτική λυχνία.

- Ηλεκτρονική απενεργοποίηση ασφάλειας: 
Η ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία (6) ανάβει 
και το εργαλείο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ από 
μόνο του. Σε περίπτωση πολύ υψηλής 
ταχύτητας αύξησης του ρεύματος (όπως 
παρουσιάζεται π.χ. σε περίπτωση μιας ξαφνικής 
εμπλοκής ή μιας ανάκρουσης) απενεργοποιείται 
το εργαλείο. Απενεργοποιήστε το εργαλείο με 
τον πληκτροδιακόπτη (8). Ενεργοποιήστε μετά 
ξανά το εργαλείο και συνεχίστε κανονικά την 
εργασία. Αποφύγετε άλλες εμπλοκές. Βλέπε 
στο κεφάλαιο 4.2.

- Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση: Η 
ηλεκτρονική ενδεικτική λυχνία (6) 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ και το εργαλείο δε 
λειτουργεί. Η προστασία από αθέλητη 
επανεκκίνηση έχει ενεργοποιηθεί. Εάν το φις 
(ρευματολήπτης) τοποθετηθεί στην πρίζα με 
ενεργοποιημένο το εργαλείο ή αποκατασταθεί η 
τροφοδοσία του ρεύματος μετά από μια 
διακοπή, το εργαλείο δεν λειτουργεί. Θέστε το 
εργαλείο εκτός λειτουργίας και ξανά σε 
λειτουργία.

- Το εργαλείο επιταχύνει κατά την 
ενεργοποίηση πολύ γρήγορα στο μέγιστο 
αριθμό στροφών, δηλαδή ο αυτόματος 
περιορισμός του ρεύματος εκκίνησης (αργή 
εκκίνηση) δεν λειτουργεί. Υφίσταται ένα 
ηλεκτρονικό σφάλμα, περαιτέρω ηλεκτρονικές 
λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια, δεν είναι 
πλέον διαθέσιμες. Αναθέστε την άμεση 
επισκευή του εργαλείου (Βλέπε στο κεφάλαιο 
12.).

W 22-180 MVT, W 22-230 MVT, W 24-180 MVT, 
W 24-230 MVT, W 26-180 MVT, W 26-230 MVT:
- Οι διαδικασίες ενεργοποίησης προκαλούν 
σύντομες πτώσεις της τάσης. Σε περίπτωση 
δυσμενών συνθηκών στο δίκτυο του ρεύματος 
μπορούν να εμφανιστούν προβλήματα σε άλλες 
συσκευές. Σε περίπτωση εμπεδήσεων δικτύου 
μικρότερες από 0,2 Ω δεν αναμένονται 
προβλήματα.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό 
της Metabo.

9. Καθαρισμός

10. Επιδιόρθωση βλαβών

11. Πρόσθετος εξοπλισμός



l

3

ΕΛΛΗΝΙΚΆ e

1

Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετο εξοπλισμό, ο 
οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 
Τοποθετείτε το εξάρτημα με ασφάλεια. Όταν 
χρησιμοποιείται το εργαλείο σε ένα στήριγμα: 
Στερεώστε με ασφάλεια το εργαλείο. Η απώλεια 
του ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς.
Βλέπε σελίδα 4.
A Δίσκος ξεχονδρίσματος (Χρήση μόνο με 

τοποθετημένο τον προφυλακτήρα)
B Δίσκος λείανσης με φυλλαράκια (Χρήση μόνο 

με τοποθετημένο τον προφυλακτήρα)
C Προφυλακτήρας δίσκου κοπής
D Δίσκος κοπής (Χρήση μόνο με τοποθετημένο 

τον προφυλακτήρα δίσκου κοπής)
E Διαμαντόδισκοι κοπής (Χρήση μόνο με 

τοποθετημένο προφυλακτήρα ή 
προφυλακτήρα δίσκου κοπής)

F Προφυλακτήρας καμπάνας λείανσης 
(Τοποθέτηση πάνω στο εργαλείο και 
στερέωση με τη βίδα (f)). Στερεώστε την 
καμπάνα λείανσης, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 7.. Ενδεχομένως χρησιμοποιήστε 
σπαστό γαντζόκλειδο. Ρυθμίστε τον 
προφυλακτήρα με τις βίδες τύπου 
πεταλούδας έτσι, ώστε η καμπάνα λείανσης 
να προεξέχει το πολύ 3 mm.

G Καμπάνες λείανσης (Για εργασίες με 
καμπάνες λείανσης πρέπει να χρησιμοποιείτε 
για λόγους ασφαλείας τον ειδικό 
προφυλακτήρα καμπάνας λείανσης.)

H Σπαστό γαντζόκλειδο (Για σφίξιμο/λύσιμο του 
παξιμαδιού σύσφιγξης (13) στις καμπάνες 
λείανσης)

I Προφυλακτήρας τροχού κοπής με πέλμα 
οδήγησης (Τοποθέτηση πάνω στο εργαλείο 
και στερέωση με τη βίδα) (Με στόμιο για την 
αναρρόφηση της σκόνης της πέτρας που 
δημιουργείται κατά το κόψιμο των πέτρινων 
πλακών με μια κατάλληλη συσκευή 
αναρρόφησης)

J Προστασία χεριού (Για τοποθέτηση κάτω από 
την πλευρική πρόσθετη λαβή)

K Εξάρτημα επέκτασης (Για εργασίες με τους 
δίσκους στήριξης. Αυξάνει την απόσταση 
ανάμεσα στον άξονα και στον δίσκο στήριξης 
περίπου κατά 35 mm)

L Δίσκος στήριξης για δίσκους λείανσης Fiber 
(Τοποθέτηση μόνο με το συνημμένο παξιμάδι 
σύσφιγξης δίσκου στήριξης) (Χρήση μόνο με 
τοποθετημένη την προστασία χεριού)

M Δίσκοι λείανσης Fiber (Χρήση μόνο με 
τοποθετημένη την προστασία χεριού)

N Χαλύβδινη συρματόβουρτσα (Χρήση μόνο με 
τοποθετημένη την προστασία χεριού)

O Βάση κοπής μετάλλων
P Παξιμάδι σύσφιγξης (13) 
Q Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης (1)
Πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων, βλέπε 
www.metabo.com ή στον κύριο κατάλογο.

Οι επισκευές των ηλεκτρικών εργαλείων 
επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από 

ηλεκτροτεχνίτες! 
Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο σύνδεσης στο 
δίκτυο του ρεύματος, πρέπει να το 
αντικαταστήσετε με ένα γνήσιο καλώδιο 
σύνδεσης της Metabo, που μπορείτε να 
προμηθευτείτε από το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Metabo.
Σε μηχανήματα με την ονομασία W...B..., κατά την 
αντικατάσταση του σετ ψηκτρών, πρέπει να 
αντικαθίσταται και το φερμουίτ φρένου.
Για ηλεκτρικά εργαλεία Metabo που έχουν ανάγκη 
επισκευής απευθυνθείτε στην αντίστοιχη 
αντιπροσωπεία της Metabo. Διευθύνσεις βλέπε 
www.metabo.com.
Τους καταλόγους ανταλλακτικών μπορείτε να 
τους κατεβάσετε στη διεύθυνση 
www.metabo.com.

Η σκόνη τροχίσματος που δημιουργείται μπορεί 
να περιέχει βλαβερές ουσίες: Απορρίψτε σωστά.
Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την 
απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
του περιβάλλοντος και για την ανακύκλωση των 
άχρηστων εργαλείων, συσκευασιών και 
πρόσθετου εξοπλισμού.

Μόνο για χώρες της ΕΕ: Μην πετάτε τα 
ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών 
απορριμμάτων! Σύμφωνα µε την ευρω-

παϊκή οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωµάτωσή της 
στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει 
να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται 
για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περι-
βάλλον.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία στη σελίδα 3. 
Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές, που 
εξυπηρετούν την τεχνική πρόοδο.
Dmax =μέγ. διάμετρος του εξαρτήματος/

εργαλείου
tmax,1 =Μέγιστο επιτρεπτό πάχος του 

εργαλείου/εξαρτήματος στην περιοχή 
σύσφιξης σε περίπτωση χρήσης 
παξιμαδιού σύσφιγξης (13)

tmax,2 =μέγ. επιτρεπτό πάχος του εξαρτήματος/
εργαλείου στην περιοχή σύσφιξης σε 
περίπτωση χρήσης παξιμαδιού 
ταχυσύσφιξης (1)

tmax,3 =δίσκος ξεχονδρίσματος/δίσκος κοπής:
μέγ. επιτρεπτό πάχος του εξαρτήματος/
εργαλείου

M =Σπείρωμα άξονα
l =Μήκος του άξονα λείανσης
n =Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 

(μέγιστος αριθμός στροφών)

12. Επισκευή

13. Προστασία περιβάλλοντος

14. Τεχνικά στοιχεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ
P1 =Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς
P2 =Αποδιδόμενη ισχύς
m =Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο 

ρεύμα
Οι τιμές μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 60745.

Εργαλείο της κατηγορίας βαθμού προστασίας 
II

~ Εναλλασσόμενο ρεύμα
Τα αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία εννοούνται με 
ανοχές (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές).

Τιμές εκπομπής
Αυτές οι τιμές καθιστούν δυνατή την 

εκτίμηση των εκπομπών του ηλεκτρικού 
εργαλείου και τη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών 
εργαλείων. Ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας, 
την κατάσταση του ηλεκτρικού εργαλείου ή των 
εξαρτημάτων εργασίας μπορεί το πραγματικό 
φορτίο να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο. Για την 
εκτίμηση λάβετε υπόψη τα διαλείμματα εργασίας 
και τις φάσεις μικρότερου φορτίου. Με βάση τις 
αντίστοιχες προσαρμοσμένες τιμές εκτίμησης 
καθορίστε μέτρα προστασίας για το χρήστη, π.χ. 
οργανωτικά μέτρα. 
Συνολική τιμή κραδασμών (Διανυσματικό 
άθροισμα τριών διευθύνσεων) σύμφωνα με το 
EN 60745:
ah, SG =Τιμή εκπομπής κραδασμών (λείανση 

εξωτερικών επιφανειών)
ah, DS =Τιμή εκπομπής κραδασμών (λείανση με 

δίσκο λείανσης)
Kh,SG/DS  = Αβεβαιότητα (ταλάντωση)
Τυπικές ηχητικές στάθμες Α:
LpA = Στάθμη ηχητικής πίεσης
LWA = Στάθμη ηχητικής ισχύος
KpA, KWA = Αβεβαιότητα

Φοράτε ωτοασπίδες!





Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com
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