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Zastosowane symbole

Niebezpieczeñstwo!
Oznacza bezpoœrednio gro¿¹ce niebezpie-
czeñstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
grozi œmierci¹ lub bardzo ciê¿kimi 
obra¿eniami.

Ostro¿nie!
Oznacza mo¿liwo¿ć wyst¹pienia niebezpiecz-
nej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
mo¿e doprowadzić do lekkich obra¿eñ lub 
szkód materialnych.

Wskazówka
Oznacza wskazówki dla u¿ytkownika i wa¿ne 
informacje.

Symbole na urz¹dzeniu
Przed uruchomieniem urz¹dzenia 
przeczytać instrukcjê u¿ytko-
wania i obsługi!

Zastosować okulary ochronne!

Wskazówka dotycz¹ca sposobu 
usuwania zu¿ytego urz¹dzenia! 
(patrz strona 157)

Dane techniczne

Typ urz¹dzenia L 3309 FR L 3410 FR L 3410 VR LE 14–7 125 INOX

Maks. Õ narzêdzia 
szlifierskiego

mm 125

Gruboœć narzêdzia 
szlifierskiego

mm 1–6

Otwór uchwytowy mm 22,23

Maks. prêdkoœć obwodowa m/s 80

Œrednica wrzeciona M14/SW17

Prêdkoœć obrotowa obr./min 11000 11000 2900–11000 2100–7500

Moc pobierana
(–> 110 V)

W 1010 1400
(1300)

1400
(1300)

1400
(1300)

Moc oddawana
(–> 110 V)

W 610 880
(800)

880
(800)

880
(800)

Ciê¿ar (bez przewodu) kg 1,9 2,2 2,4

Klasa ochrony II /  

mrowek
New Stamp



L 3309 FR, L 3410 FR/VR, LE 14–7 125 INOX

NQU

Opis urz¹dzenia

1 Wył¹cznik suwakowy
Do wł¹czania i wył¹czania.
Z blokad¹ do pracy ci¹głej.

2 Wrzeciono z kołnierzem gwintowanym
a nakrêtka mocuj¹ca
b kołnierz mocuj¹cy

3 Osłona tarczy
a Zabezpieczaj¹c¹ osłonê tarczy

Nastawialna bez narzêdzi 
z 24 skokami na 360°.

b Osłona tarczy, szybkomocuj¹ca
    (tylko LE 14–7 125 INOX)

4  Uchwyt typu SoftVib z kluczem 
do zatrzymywania 
Uchwyt rêczny z mo¿liwoœci¹ monta¿u 
z lewej i z prawej strony. W celu wymiany 
narzêdzia szlifierskiego odkrêcić pokrywê.

5 Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona przy 
zmianie narzêdzia.

6 Korpus urz¹dzenia z napêdem
Z otworami wylotu powietrza i strzałk¹ 
kierunku obrotów.

7 Tabliczka znamionowa

8 Elektryczny przewód zasilaj¹cy 4,0 m 
z wtyczk¹

9 Kółko nastawnika liczby obrotów
(tylko L 3410 VR i LE 14–7 125 INOX)
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Dla własnego bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo!
W celu unikniêcia błêdów w obsłudze 
i wyst¹pienia niebezpieczeñstw nale¿y 
przeczytać przed pierwszym u¿yciem 
szlifierki k¹towej:

– niniejsz¹ instrukcjê obsługi,
– „Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa“ 

dotycz¹ce pracy narzêdziami elektrycz-
nymi zamieszczone w zał¹czonej bros-
zurze (nr dokumentacji: 315.915/04.04)

– zasady i przepisy terenowe obowi¹zuj¹ce 
na miejscu u¿ycia szlifierki, i stosować siê 
do podanych tam wskazówek i zaleceñ.

Niniejsza szlifierka skonstruowana jest 
zgodnie z aktualnym poziomem techniki 
i uznanymi zasadami bezpieczeñstwa 
technicznego. Mimo to w czasie u¿ytkowania 
urz¹dzenia mo¿e wyst¹pić zagro¿enie zdrowia 
i ¿ycia u¿ytkownika lub osób trzecich, albo 
uszkodzenia maszyny lub rzeczy. 
Szlifierkê k¹tow¹ stosować tylko i wył¹cznie:

– zgodnie z jej przeznaczeniem,
– we właœciwym stanie technicznym 

zgodnym z zasadami bezpieczeñstwa 
i higieny pracy.

Usterki wpływaj¹ce niekorzystnie na stan 
bezpieczeñstwa nale¿y natychmiast usun¹ć.

Zastosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem
Szlifierka k¹towa przeznaczone jest:
– do profesjonalnego zastosowania w przemyœle 

i rzemioœle,
– do szlifowania i przecinania metalu lub 

kamienia na sucho,
– do zastosowania z narzêdziami szlifierskimi 

i wyposa¿eniem, które wymienione s¹ w tej 
instrukcji obsługi lub zalecane przez produ-
centa do takiego zastosowania i dopuszczone 
dla prêdkoœci obwodowej 80 m/s.

Niedopuszczalne jest stosowanie np. tarcz 
do freza łañcuchowego i brzeszczotów piły.

Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo!

Wszystkie wskazówki bezpieczeñstwa i 
u¿ytkowania podane w niniejszej instrukcji 
nale¿y starannie przeczytać i dokładnie ich 
przestrzegać. Błêdy wynikaj¹ce z nieprzestrze-
gania wskazówek bezpieczeñstwa i u¿ytko-
wania podanych w instrukcji mog¹ spowodo-
wać pora¿enie pr¹dem elektrycznym, wybuch 
po¿aru i/lub powa¿ne zranienia u¿ytkownika 
lub osób postronnych. Proszê starannie 
przechować niniejsz¹ instrukcjê obsługi 
do póŸniejszego u¿ycia.

Niniejsze narzêdzie elektryczne prze-
znaczone jest do zastosowania jako 
szlifierka i przecinarka. 
Proszê przestrzegać wszystkich wskazó-
wek bezpieczeñstwa, instrukcji, opisów 
i parametrów podanych w dokumentacji, 
która nale¿y do zakresu dostawy 
urz¹dzenia. 
Nieprzestrzeganie nastêpuj¹cych wskazówek 
mo¿e spowodować pora¿enie pr¹dem 
elektrycznym, wybuch po¿aru i/lub ciê¿kie 
zranienia.
Niniejsze narzêdzie elektryczne nie nadaje 
siê do szlifowania papierem œciernym, 
do pracy ze szczotkami drucianymi, ani 
do polerowania.
Zastosowanie urz¹dzenia w sposób niezgodny 
z jego przeznaczeniem mo¿e spowodować 
zagro¿enie lub niebezpieczeñstwo zranienia.
Nie wolno stosować ¿adnego wyposa¿enia 
dodatkowego, które nie jest przewidziane 
ani polecane przez producenta specjalnie 
dla tego urz¹dzenia elektrycznego. 
Sama mo¿liwoœć zamocowania wyposa¿enia do 
tego urz¹dzenia elektrycznego nie gwarantuje 
jeszcze bezpiecznego zastosowania.
Dopuszczalna liczba obrotów zastoso-
wanego narzêdzia musi być co najmniej 
tak du¿a, jak najwy¿sza liczba obrotów 
podana na urz¹dzeniu. 
Wyposa¿enie, które obraca siê z wiêksz¹ liczb¹ 
obrotów, ni¿ dopuszczona maksymalna liczba 
obrotów, mo¿e siê połamać i zostać wyrzucone 
w powietrze.
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Œrednica zewnêtrzna i gruboœć 
zastosowanego narzêdzia musi być 
zgodna z wymiarami urz¹dzenia. 
Nieprawidłowo odmierzone narzêdzia i 
koñcówki zamienne mog¹ być niewystarczaj¹co 
osłoniête i niedostatecznie kontrolowane.
Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie 
lub inne wyposa¿enie musi dokładnie 
pasować na wrzeciono œciernicy tego 
urz¹dzenia elektrycznego. 
Wymienne narzêdzia i koñcówki, które nie 
pasuj¹ dokładnie na wrzeciono œciernicy 
tego narzêdzia elektrycznego, obracaj¹ siê 
nierównomiernie, bardzo mocno drgaj¹ i mog¹ 
spowodować utratê panowania i kontroli.
Nie wolno stosować ¿adnych uszkodzo-
nych narzêdzi i koñcówek. Przed ka¿dym 
u¿yciem nale¿y sprawdzić, czy narzêdzia 
lub koñcówki nie s¹ wyszczerbione lub 
pêkniête, czy talerz szlifierski nie jest 
pêkniêty, zu¿yty lub zdarty. Po ewentual-
nym upadku urz¹dzenia elektrycznego, 
narzêdzia lub koñcówki nale¿y sprawdzić, 
czy nie uległy one uszkodzeniu i u¿yć tylko 
nieuszkodzone narzêdzia. 
Po sprawdzeniu i zało¿eniu narzêdzia 
nale¿y zwrócić uwagê, aby u¿ytkownik 
i osoby postronne znajdowały siê poza 
obszarem płaszczyzny rotacji narzêdzia, 
nastêpnie wł¹czyć urz¹dzenie i pozostawić 
pracuj¹ce na najwy¿szej liczbie obrotów 
na czas jednej minuty. 
Uszkodzone narzêdzia łami¹ siê najczêœciej 
w czasie takiej próby.
Nale¿y stosować œrodki ochrony osobistej. 
Zale¿nie od wykonywanego zadania 
zało¿yć odpowiednio maskê osłaniaj¹c¹ 
cał¹ twarz, maskê osłaniaj¹c¹ górn¹ czêœć 
twarzy lub okulary ochronne. 
Zastosować odpowiednio maskê przeciw-
pyłow¹, osobiste œrodki ochrony słuchu, 
rêkawice ochronne i specjalny fartuch, 
które ochroni¹ u¿ytkownika przed małymi 
cz¹steczkami substancji œciernych 
i szlifowanych materiałów. 
Oczy nale¿y chronić przed zranieniem wyrzuco-
nymi ciałami obcymi, które powstaj¹ przy 
ró¿nych zastosowaniach. Maski przeciwpyłowe 
i ochronne musz¹ posiadać zdolnoœć filtracji 
pyłów powstaj¹cych w czasie pracy. 
W przypadku obci¹¿enia hałasem u¿ytkownik 
nara¿ony jest na utratê słuchu.

Zwracać uwagê, aby osoby postronne 
znajdowały siê w bezpiecznej odległoœci 
od obszaru pracy. Ka¿da osoba, która 
wkracza do obszaru pracy urz¹dzenia 
musi nosić osobiste œrodki ochrony. 
Odłamane kawałki obrabianego materiału 
lub uszkodzonego narzêdzia mog¹ zostać 
wyrzucone w powietrze i spowodować zranienia 
nawet poza bezpoœrednim obszarem pracy.
Urz¹dzenie chwytać tylko za izolowane 
powierzchnie przeznaczone do tego celu, 
je¿eli w czasie pracy zachodzi niebezpie-
czeñstwo zetkniêcia narzêdzia z ukrytym 
przewodem elektrycznym lub własnym 
przewodem zasilaj¹cym urz¹dzenia. 
Kontakt z przewodem elektrycznym, który 
znajduje siê pod napiêciem mo¿e spowodować, 
¿e metalowe elementy urz¹dzenia znajd¹ siê 
tak¿e pod napiêciem, a przez to doprowadzić do 
pora¿enia u¿ytkownika pr¹dem elektrycznym.
Elektryczny przewód zasilaj¹cy prowadzić 
zawsze z dala od obracaj¹cych siê 
narzêdzi i koñcówek. 
W przypadku utraty kontroli nad urz¹dzeniem 
mo¿e dojœć do zerwania elektrycznego 
przewodu zasilaj¹cego lub zetkniêcia z nim, 
a dłoñ lub rêka u¿ytkownika mo¿e zostać 
wci¹gniêta przez obracaj¹ce siê narzêdzie 
lub koñcówkê urz¹dzenia.
Nie wolno odkładać narzêdzia elektrycz-
nego, zanim narzêdzie całkowicie siê nie 
zatrzyma. 
Obracaj¹ce siê narzêdzie mo¿e zetkn¹ć siê 
z powierzchni¹, na któr¹ odło¿ono urz¹dzenie 
i spowodować utratê kontroli u¿ytkownika nad 
urz¹dzeniem elektrycznym.
Nie wł¹czać urz¹dzenia w czasie jego 
przenoszenia, ani nie przenosić 
wł¹czonego urz¹dzenia. 
Odzie¿ mo¿e zetkn¹ć siê przypadkowo 
z obracaj¹cym siê narzêdziem, a narzêdzie 
mo¿e wkrêcić siê w ciało u¿ytkownika.
Otwory wentylacyjne urz¹dzenia elektrycz-
nego nale¿y czyœcić regularnie. 
Dmuchawa silnika wci¹ga pył do obudowy, 
a silne zanieczyszczenie metalicznym pyłem 
mo¿e spowodować niebezpieczeñstwo 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym lub zwarcie.
Urz¹dzenia elektrycznego nie wolno 
stosować w pobli¿u materiałów palnych.
Iskry mog¹ spowodować zapalenie siê tych 
materiałów.
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Nie wolno stosować ¿adnych narzêdzi, 
które wymagaj¹ chłodzenia płynnymi 
œrodkami chłodz¹cymi. 
Zastosowanie wody lub innych płynnych 
œrodków chłodz¹cych mo¿e spowodować 
pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie 
wskazówki bezpieczeñstwa
Uderzenie zwrotne jest nagł¹ reakcj¹ urz¹dzenia na 
skutek zaczepienia lub zablokowania obracaj¹cego 
siê narzêdzia, jak tarcza szlifierska, talerz szlifierski, 
szczotka druciana itp. Zaczepienie lub blokada 
prowadzi do gwałtownego zatrzymania obraca-
j¹cego siê narzêdzia. Na skutek tego w miejscu 
blokady nastêpuje odrzucenie niekontrolowanego 
urz¹dzenia elektrycznego w kierunku przeciwnym 
do kierunku obrotu narzêdzia szlifierskiego.
Je¿eli np. tarcza szlifierska zaczepi lub zablokuje siê 
w obrabianym materiale, krawêdŸ tarczy, która 
zagłêbia siê w materiale mo¿e siê zaczepić lub 
zablokować, co spowoduje wyłamanie tarczy lub 
uderzenie zwrotne urz¹dzenia. Tarcza szlifierska 
porusza siê wtedy w kierunku u¿ytkownika, albo 
w przeciwnym, zale¿nie od kierunku obrotu tarczy 
w miejscu zablokowania. W takim przypadku tarcza 
szlifierska mo¿e siê równie¿ złamać.
Uderzenie zwrotne jest nastêpstwem nieprawidło-
wej lub błêdnej obsługi urz¹dzenia elektrycznego. 
Mo¿na tego unikn¹ć stosuj¹c odpowiednie przed-
siêwziêcia zabezpieczaj¹ce, które opisane s¹ ni¿ej.

Urz¹dzenie elektryczne nale¿y trzymać 
mocno, a ciało i ramiona ustawić w takiej 
pozycji, która umo¿liwi przyjêcie sił 
uderzenia zwrotnego. Stosować zawsze 
uchwyt dodatkowy, je¿eli jest, aby uzyskać 
mo¿liwie najwiêksz¹ kontrolê sił uderzenia 
zwrotnego lub momentów reakcji przy 
rozruchu urz¹dzenia. 
U¿ytkownik mo¿e opanować siły odrzutu i reakcji 
poprzez zachowanie odpowiednich œrodków 
ostro¿noœci.
Nigdy nie zbli¿ać dłoni do obracaj¹cych 
siê narzêdzi. 
Przy uderzeniu zwrotnym narzêdzie mo¿e 
dotkn¹ć dłoni, a nawet po niej przejechać.

Ciało ustawiać w taki sposób, aby nie 
znalazło siê w obszarze, do którego 
skieruje siê urz¹dzenie elektryczne 
na skutek odrzutu zwrotnego. 
Uderzenie zwrotne popycha urz¹dzenie 
elektryczne w kierunku przeciwnym do ruchu 
tarczy szlifierskiej w miejscu zablokowania.
Proszê zachować szczególn¹ ostro¿noœć 
w czasie pracy w k¹tach, na ostrych 
krawêdziach itp. Nale¿y zapobiegać 
odrzuceniu narzêdzia od szlifowanego 
materiału i jego zaciœniêciu. 
Obracaj¹ce siê narzêdzie przy pracy w rogach, 
na ostrych krawêdziach i przy uderzeniach łatwo 
siê zakleszcza. To z kolei jest przyczyn¹ utraty 
kontroli lub uderzenia zwrotnego.
Nie wolno stosować ¿adnego brzeszczotu 
łañcuchowego ani zêbatego. 
Narzêdzia tego typu powoduj¹ czêsto uderzenie 
zwrotne lub utratê kontroli urz¹dzenia 
elektrycznego.

Szczególne wskazówki bezpieczeñstwa przy 
szlifowaniu i przecinaniu:

Stosować tylko i wył¹cznie œciernice, które 
dopuszczone s¹ do pracy z tym urz¹dze-
niem elektrycznym i odpowiednie osłony 
ochronne, które przewidziane s¹ do takich 
œciernic.
Œciernice, które nie s¹ przewidziane do tego 
urz¹dzenia elektrycznego nie mog¹ być 
dostatecznie osłoniête i dlatego s¹ one 
niebezpieczne.
Osłona ochronna musi być prawidłowo, 
bezpiecznie zamocowana do urz¹dzenia 
i nastawiona w sposób zapewniaj¹cy 
najwy¿szy stopieñ bezpieczeñstwa, tzn. 
mo¿liwie najmniejsza czêœć œciernicy 
widoczna jest od strony u¿ytkownika. 
Osłona ochronna powinna chronić u¿ytkownika 
przed odłamkami i przypadkowym kontaktem 
ze œciernic¹.
Œciernice wolno stosować tylko do zadañ, 
dla którech s¹ one zalecane. Na przykład: 
nie wolno nigdy szlifować powierzchni¹ 
boczn¹ tarczy tn¹cej. 
Tarcze tn¹ce przeznaczone s¹ do 
zdejmowania materiału krawêdzi¹ tarczy. 
Działanie bocznej siły na tê œciernicê mo¿e 
spowodować jej złamanie.
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Stosować zawsze tylko nieuszkodzone 
kołnierze mocuj¹ce o wielkoœci i kształcie 
odpowiednim do wybranej tarczy œciernej. 
Właœciwe kołnierze podpieraj¹ tarczê tn¹c¹ 
i dziêki temu zmniejszaj¹ niebezpieczeñstwo 
uszkodzenia i złamania tarczy. 
Kołnierze do tarcz tn¹cych mog¹ ró¿nić siê 
od kołnierzy do innych tarcz szlifierskich.
Nie wolno stosować zu¿ytych tarcz 
szlifierskich z wiêkszych narzêdzi 
elektrycznych. 
Tarcze szlifierskie do wiêkszych narzêdzi 
elektrycznych nie nadaj¹ siê dla wiêkszej 
liczby obrotów, jak¹ maj¹ mniejsze narzêdzia 
elektryczne i dlatego mog¹ ulec złamaniu.

Szczególne wskazówki bezpieczeñstwa 
przy przecinaniu:

Zapobiegać blokadzie tarczy tn¹cej 
w materiale oraz unikać zbyt mocnego 
nacisku. Nie wykonywać ¿adnych 
nadmiernie głêbokich ciêć. 
Przeci¹¿enie tarczy tn¹cej zwiêksza jej naprê-
¿enia i mo¿liwoœć zakantowania lub zabloko-
wania, a tym samym mo¿liwoœć uderzenia 
zwrotnego lub złamania narzêdzia.
Proszê unikać obszaru przed i za obraca-
j¹c¹ siê tarczê tn¹c¹. 
Je¿eli prowadzimy tarczê tn¹c¹ w materiale 
przecinanym w kierunku od siebie, wtedy 
w przypadku uderzenia zwrotnego narzêdzie 
elektryczne wraz z obracaj¹c¹ siê tarcz¹ 
tn¹c¹ mo¿e zostać odrzucone prosto 
w kierunku u¿ytkownika.
W przypadku zaczepienia lub zabloko-
wania tarczy tn¹cej, albo w celu przer-
wania pracy, nale¿y wył¹czyć urz¹dzenie 
i spokojnie je przytrzymać, a¿ do całkowi-
tego zatrzymania siê tarczy.
Nie wolno nigdy próbować wyjmowania 
jeszcze obracaj¹cej siê tarczy z przecina-
nego materiału, poniewa¿ mo¿e to spowo-
dować wyst¹pienie uderzenia zrotnego. 
Proszê zbadać i usun¹ć przyczynê 
zablokowania tarczy.
Nie wolno wł¹czać urz¹dzenia elektrycz-
nego, je¿eli znajduje siê jeszcze w obrabia-
nym materiale. Odczekać, a¿ tarcza tn¹ca 
uzyska swoj¹ pełn¹ liczbê obrotów, a do-
piero potem ostro¿nie kontynuować ciêcie.
W przeciwnym przypadku tarcza mo¿e 
siê zaczepić, wyskoczyć z obrabianego 
materiału i spowodować uderzenie zwrotne.

Proszê zachować szczególn¹ ostro¿noœć 
przy wycinaniu „kieszeni“ w istniej¹cych 
œcianach lub w innych niewidocznych 
obszarach.
Tarcza tn¹ca zanurzaj¹ca siê przy ciêciu 
w œcianie mo¿e natrafić na przewody 
elektryczne, gazowe, wodne lub inne 
objekty i spowodować uderzenie zwrotne.
Płyty i du¿e kawałki materiału przez-
naczone do obróbki nale¿y podeprzeć, aby 
zmniejszyć ryzyko uderzenia zwrotnego 
z powodu zaczepienia tarczy tn¹cej. 
Du¿e przedmioty obrabiane mog¹ siê 
równie¿ wygi¹ć pod wpływem swojego 
ciê¿aru własnego. Materiał przeznaczony do 
obróbki musi być podparty po obu stronach 
tarczy i to zarówno w pobli¿u linii tn¹cej, jak 
i na krawêdzi materiału.

Kolejne wskazówki bezpieczeñstwa
Napiêcie i czêstotliwoœć sieci elektrycznej 
musz¹ być zgodne z wartoœciami podanymi 
na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.
Przycisk blokady wrzeciona naciskać tylko 
wtedy, gdy szlifierka jest wył¹czona 
i narzêdzie szlifierskie całkowicie zatrzymane.

Poziom hałasu i drgañ

Wartoœci poziomu hałasu i drgañ okreœlone 
zostały zgodnie z norm¹ EN 60745. 
Poziom hałasu wywołanego przez urz¹dzenia 
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi 
w normalnym przypadku:
– Poziom ciœnienia akustycznego: 84 dB(A)
– Poziom hałasu w czasie pracy: 95 dB(A)
– Dokładnoœć: K = 3 dB
Całkowita wartoœć drgañ 
L 3309 FR/L 3410 FR/L 3410 VR 
(przy szlifowaniu powierzchniowym):
– Wartoœć emisji: ah = 7,0 m/s2

– Dokładnoœć: K = 1,5 m/s2

Całkowita wartoœć drgañ 
LE 14–7 125 INOX 
(przy szlifowaniu powierzchniowym):
– Wartoœć emisji: ah = 6,0 m/s2

– Dokładnoœć: K = 1,5 m/s2

Całkowita wartoœć drgañ 
LE 14–7 125 INOX 
(przy szlifowaniu papierem œciernym):
– Wartoœć emisji ah = 3,6 m/s2

– Dokładnoœć: K = 1,5 m/s2
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Uwaga
Podane wartoœci pomiarowe odnosz¹ siê 
do nowych urz¹dzeñ. W codziennym u¿ytko-
waniu wartoœci poziomu hałasu i drgañ 
zmieniaj¹ siê.

Wskazówki
Całkowita wartoœć poziomu drgañ podana 
w niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie 
z metod¹ pomiarow¹ podan¹ norm¹ EN 60745 
i mo¿e być u¿yta do wzajemnego porównania 
narzêdzi elektrycznych. Nadaje siê ona równie¿ 
do prowizorycznego okreœlenia obci¹¿enia 
drganiami. Podana wartoœć poziomu drgañ 
odnosi siê do podstawowego zastosowania 
narzêdzia elektrycznego. Jednak w przypadku 
u¿ycia tego urz¹dzenia do innego zastosowania, 
z innym wyposa¿eniem, albo w przypadku 
zaniedbañ w przegl¹dach i konserwacji, 
rzeczywisty poziom drgañ mo¿e odbiegać od 
podanej wartoœci. Mo¿e to znacznie zwiêkszyć 
obci¹¿enie drganiami w całkowitym czasie pracy.
W celu dokładnej oceny obci¹¿enia drganiami 
nale¿y uwzglêdnić odcinki czasu, w których 
urz¹dzenie jest wył¹czone, albo wł¹czone, ale 
nie pracuje. Mo¿e to znacznie zredukować 
obci¹¿enie drganiami w całkowitym czasie pracy. 
Proszê wprowadzić dodatkowe œrodki bezpie-
czeñstwa w celu ochrony u¿ytkownika urz¹dzenia 
przed oddziaływaniem drgañ, jak na przykład: 
przegl¹d i konserwacja narzêdzi elektrycznych 
i wyposa¿enia, zastosowanie œrodków 
zapewniaj¹cych utrzymanie dłoni w cieple, 
odpowiednia organizacja procesów roboczych

Ostro¿nie
Przy ciœnieniu akustycznym powy¿ej 85 dB (A) 
nale¿y stosować ochroniacze słuchu. 
(A) = na stanowisku pracy

Instrukcja u¿ytkowania

Niebezpieczeñstwo!
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac 
przy szlifierce nale¿y wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 
sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem
Proszê rozpakować szlifierkê i sprawdzić, 
czy nie brakuje czêœci lub nie ma uszkodzeñ 
transportowych.

Wł¹czanie i wył¹czanie.
Praca chwilowa bez blokady:

Suwak wył¹cznika przesun¹ć do przodu 
i przytrzymać.
W celu wył¹czenia zwolnić suwak 
wył¹cznika.

Praca ci¹gła z blokad¹:

Suwak wył¹cznika przesun¹ć do przodu i 
zablokować poprzez naciœniêcie na przedni¹ 
czêœć suwaka.
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W celu wył¹czenia zwolnić blokadê poprzez 
naciœniêcie na tylnê czêœć suwaka 
wył¹cznika.

Wskazówka
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du urz¹-
dzenie zatrzyma siê i po przerwie nie wł¹czy 
siê ponownie.

Zabezpieczaj¹ca osłona tarczy
Niebezpieczeñstwo!

Zabezpieczaj¹cej osłony tarczy nie wolni nigdy 
demontować.

Zabezpieczaj¹c¹ osłonê tarczy mo¿na przestawić 
bez u¿ycia narzêdzi w 24 skokach rozmieszczo-
nych na 360°, co umo¿liwia jej dopasowanie 
odpowiednio do wykonywanej pracy.

Ostro¿nie!
Niebezpieczeñstwo zranienia!  
Zastosować rêkawice ochronne.

Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Zabezpieczaj¹c¹ osłonê tarczy przekrêcić 
w kierunku przeciwnym, ni¿ wskazuje 
strzałka na korpusie napêdu, a¿ do odpo-
wiedniej pozycji.

Osłona szybkomocuj¹ca
(tylko LE 14–7 125 INOX)

Niebezpieczeñstwo!
Przy obróbce zgrubnej i przecinaniu nie wolno 
nigdy pracować bez osłony tarczy.

Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Zwolnić dŸwigniê mocuj¹c¹.
Przestawić osłonê tarczy.
Zaci¹gn¹ć dŸwigniê mocuj¹c¹.

Wskazówka
Osłona tarczy musi być tak zamontowana, 
aby nie mogła siê przypadkowo przekrêcić, 
w razie potrzeby przed naciœniêciem dŸwigni 
mocuj¹cej dokrêcić œrubê z łbem szeœciok¹t-
nym tak mocno, aby dŸwignia dała sê jeszcze 
poruszyć rêcznie.
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Mocowanie lub wymiana narzêdzia 
szlifierskiego.

Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Z urz¹dzenia zdj¹ć uchwyt prowadz¹cy 
poprzez wykrêcenie w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.

Pokrywê na uchwycie prowadz¹cym 
przekrêcić o 180° do zatrzaœniêcia.
Mamy teraz do dyspozycji klucz specjalny.

Nacisn¹ć blokadê wrzeciona i przytrzymać 
wciœniêt¹ (1.).
Nakrêtkê mocuj¹c¹ odkrêcić z wrzeciona 
kluczem specjalnym poprzez obrót 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i zdj¹ć (2.).
Nało¿yć tarczê szlifiersk¹, zwracaj¹c uwagê 
na prawidłowe uło¿enie.
Nakrêtkê mocuj¹c¹ przykrêcić na wrzeciono 
kołnierzem do góry.

Nacisn¹ć blokadê wrzeciona i przytrzymać 
wciœniêt¹.
Nakrêtkê mocuj¹c¹ dokrêcić kluczem 
specjalnym.
Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
Szlifierkê k¹tow¹ wł¹czyć wył¹cznikiem 
suwakowym bez blokady (praca chwilowa) 
i pozostwić wł¹czon¹ około 30 sekund. 
Sprawdzić, czy szlifierka jest wywa¿ona 
i nie wystêpuj¹ drgania.
Wył¹czyć szlifierkê.

Nastawianie liczby obrotów
(tylko L 3410 VR i LE14–7 125 INOX)

W celu nastawienia roboczej liczby obrotów 
przkrêcić kółko nastawnika na odpowiedni¹ 
wartoœć.

Ostro¿nie! 
Niebezpieczeñstwo zranienia na skutek 
zniszczenia narzêdzia. Do ka¿dego zadania 
nale¿y dobrać odpowiednie narzêdzie.

Wskazówka
Je¿eli w trybie pracy ci¹głej nast¹pi przeci¹¿e-
nie lub przegrzanie urz¹dzenia, prêdkoœć 
obrotowa zostanie zredukowana automatycz-
nie, a¿ urz¹dzenie wystarczaj¹co siê ochłodzi.
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Wskazówki dla u¿ytkownika
Wskazówka

Po wył¹czeniu urz¹dzenia narzêdzie 
szlifierskie obraca siê jeszcze krótk¹ chwilê.

Szlifowanie zgrubne

Niebezpieczeñstwo!
Tarcz do ciêcia nie wolno nigdy stosować 
do szlifowania zgrubnego.

– K¹t przystawienia w zakresie 20–40° 
gwarantuje skutecznoœć zdejmowania 
materiału.

– Szlifierkê k¹tow¹ prowadzić po obrabianej 
powierzchni tam i z powrotem tylko z lekkim, 
równomiernym naciskiem. 
Dziêki temu obrabiany materiał nie bêdzie 
siê nagrzewał i nie powstan¹ ¿adne przebar-
wienia, a poza tym nie tworz¹ siê wy¿łobienia.

Przecinanie
– Proszê nie naciskać szlifierki, nie zakantować, 

ani nie wykonywać ruchów oscylacyjnych.

– Szlifierka k¹towa musi zawsze pracować 
przeciwbie¿nie, patrz rysunek.
W przeciwnym przypadku zagra¿a 
niebezpieczeñstwo, poniewa¿ tarcza tn¹ca 
mo¿e niekontrolowanie wyskoczyć z naciêcia.

– Prêdkoœć posuwu dopasować do obrabia-
nego materiału:
im twardszy materiał, tym wolniej.

Wyczerpuj¹ce informacje o wyrobach naszej 
firmy mo¿na uzyskać na stronie internetowej 
www.flex-tools.com.

Przegl¹d, konserwacja 
i pielêgnacja

Niebezpieczeñstwo!
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac 
przy szlifierce nale¿y wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 
sieciowego.

Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo!

W skrajnych przypadkach przy obróbce metali 
mo¿e osadzać siê wewn¹trz obudowy pył 
metaliczny zdolny do przewodzenia pr¹du 
elektrycznego. Wpływa to ujemnie na izolacjê 
ochronn¹ urz¹dzenia! 
Proszê podł¹czać szlifierkê poprzez wył¹cznik 
ochronny (bezpiecznik – pr¹d wył¹czaj¹cy 
maksymalnie 30 mA).
Urz¹dzenie i otwory wentylacyjne nale¿y czyœcić 
regularnie. Czêstoœć czyszczenia zale¿na jest 
od rodzaju obrabianego materiału i długoœci czasu 
obrabiania.
Wnêtrze obudowy i silnik nale¿y regularnie 
przedmuchiwać suchym, sprê¿onym powietrzem.

Szczotki wêglowe
Szlifierka k¹towa wyposa¿ona jest w szczotki 
wêglowe.
Po osi¹gniêciu granicy zu¿ycia szczotek wêglo-
wych szlifierka k¹towa wył¹cza siê automatycznie.

Wskazówka!
Zu¿yte szczotki wêglowe wymienić na 
oryginalne szczotki dopuszczone przez 
producenta urz¹dzenia. W przypadku 
zastosowania obcych fabrykatów wygasaj¹ 
prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji 
udzielonej przez producenta.
Poprzez tylne otwory wentylacyjne mo¿e być 
widoczny płomieñ powstaj¹cy na szczotkach 
wêglowych w czasie pracy urz¹dzenia. 
W przypadku wyst¹pienia silnego płomienia 
nale¿y natychmiast wył¹czyć szlifierkê. 
Proszê oddać szlifierkê do przegl¹du w punkcie 
serwisowym autoryzowanym przez producenta.
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Przekładnia
Wskazówka!

Œrub znajduj¹cych siê na korpusie urz¹dzenia  
nie wolno odkrêcać w okresie gwarancji. 
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia 
wygasaj¹ prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji 
udzielonej przez producenta.

Naprawy
Naprawy urz¹dzenia zlecać do wykonania 
wył¹cznie w punkcie serwisowym 
autoryzowanym przez producenta.

Czêœci zamienne i wyposa¿enie 
dodatkowe

Inne czêœci wyposa¿enia, a szczególnie 
narzêdzia szlifierskie podane s¹ w katalogu 
wydanym przez producenta.

Wskazówki dotycz¹ce usuwania 
opakowania i zu¿ytego 
urz¹dzenia

Niebezpieczeñstwo!
Wysłu¿one urz¹dzenia uczynić niezdatnymi 
do u¿ycia poprzez usuniêcie elektrycznego 
przewodu zasilaj¹cego.

Tylko dla krajów EU
Proszê nie wyrzucać narzêdzi 
elektrycznych do domowych œmieci!

Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 
2002/96/EG o odpadach elektrycznych 
i elektronicznych oraz jej przejêciem do prawa 
narodowego istnieje obowi¹zek zbierania 
narzêdzi elektrycznych celem odzysku 
surowców wtórnych i utylizacji.

Wskazówka!

Aktualne informacje o sposobie usuniêcia 
zu¿ytego urz¹dzenia mo¿na uzyskać w punkcie 
zakupu.

Zgodnoœć 

Oœwiadczamy na własn¹ odpowiedzialnoœć, 
¿e produkt odpowiada ni¿ej wymienionym 
normom i dokumentom normatywnym:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami 
okreœlonymi wytycznymi 2004/108/EG,  
2006/42/EG.

           

Rühle Severin
11.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Czêœć zamienna/wyposa¿enie Nr 
katalogowy

Osłona tarczy, szybkomocuj¹ca 274.658

Zabezpieczaj¹ca osłona tarczy 
125 mm

294.438

Uchwyt SoftVib 316.857

Kołnierz mocuj¹cy (klucz 14) 191.612

Kołnierz mocuj¹cy (klucz 17) 191.604

Nakrêtka mocuj¹ca 100.080

Nakrêtka szybkomocuj¹ca 
Fix Tec

313.459

Nakrêtka szybkomocuj¹ca 
SDS-Clic

253.049

Skrzynka metalowa 303.224

Skrzynka z tworzywa sztucznego 367.192

Wkładka do walizki z tworzywa 
sztucznego

367.206
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urz¹dzenia firma FLEX 
udziela 2 lata gwarancji producenta, poczyna-
j¹c od daty nabycia przez u¿ytkownika. 
Gwarancj¹ objête s¹ tylko wady urz¹dzenia 
wynikaj¹ce z błêdów materiałowych i/lub 
produkcyjnych, oraz niespełnienia zapewnio-
nych właœciwoœci. W przypadku wyst¹pienia 
roszczenia gwarancyjnego nale¿y doł¹czyć 
oryginalny dowód sprzeda¿y z dat¹ zakupu 
Naprawy mo¿e dokonać wył¹cznie warsztat 
lub serwis posiadaj¹cy autoryzacjê firmy FLEX.
Prawo do roszczeñ gwarancyjnych przysługuje 
tylko w przypadku u¿ycia urz¹dzenia zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 
Gwarancja nie obejmuje w szczególnoœci 
zu¿ycia wynikaj¹cego z eksploatacji, usterek 
spowodowanych niewłaœciw¹ obsług¹ 
i u¿ytkowaniem, czêœciowo lub całkowicie 
zdemontowanych urz¹dzeñ, jak równie¿ szkód 
spowodowanych przeci¹¿eniem urz¹dzenia, 
u¿yciem niedopuszczonych, uszkodzonych, 
lub niewłaœciwie zastosowanych narzêdzi, 
szkód spowodowanych przez maszynê na 
narzêdziach lub materiale obrabianym, szkód 
spowodowanych przez u¿ycie siły, oraz 
nastêpstw niewłaœciwych lub niewystarcza-
j¹cych przegl¹dów i konserwacji wykony-
wanych przez u¿ytkownika lub osoby trzecie, 
uszkodzeñ spowodowanych działaniami 
zewnêtrznymi lub ciałami obcymi, jaknp. 
piasek, kamienie, jak równie¿ szkód spowodo-
wanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 
u¿ytkowania i obsługi, jaknp. podł¹czenie 
do Ÿródła pr¹du o niewłaœciwym napiêciu 
lub rodzaju pr¹du. Narzêdzia i wyposa¿enie 
dodatkowe objête s¹ gwarancj¹ tylko wtedy, 
je¿eli zastosowane zostały z maszyn¹, dla 
której takie u¿ycie jest przewidziane lub 
dopuszczone. 

Wył¹czenie z odpowiedzialnoœci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone 
zyski spowodowane przerw¹ w działalnoœci 
gospodarczej zakładu, której przyczyn¹ był 
nasz wyrób lub niemo¿liwoœć jego zastoso-
wania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadaj¹ 
za szkody spowodowane niewłaœciwym u¿yciem 
urz¹dzenia lub powstałe przy u¿yciu urz¹dzenia 
w powi¹zaniu z wyrobami innych producentów.
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