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1 Műszaki adatok
Bontócsiszoló RG 130 E

2 Szimbólumok

3 A készülék részei

4 Rendeltetésszerű használat
A szerszám beton felületek síkra csiszolására,
zsaluzási átmenetek lecsiszolására, vakolat, festé-
kek, ragasztómaradványok, bevonatok és rozsda
eltávolítására, valamint beton- és fafelületek tisztí-
tására szolgál. A készülék a gyártó által ajánlott,
speciális csiszolókorongokhoz lett kialakítva, és
nem szabad abrazív csiszolóanyagokkal használni.
A szerszám csak szárazcsiszolásra alkalmas,
megfelelő teljesítményű elszívó használatával.

Nem rendeltetésszerű használat esetén a
felelősséget a felhasználó viseli.

5 Biztonsági előírások
5.1 Általános biztonsági tudnivalók

Vigyázat! Olvasson el minden biztonsági
utasítást és útmutatót. A figyelmeztetések

és utasítások nem megfelelő betartása elektromos
áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy súlyos sérü-
lésekhez vezethet.
Őrizze meg az összes biztonsági tudnivalót és uta-
sítást a későbbi felhasználhatóság érdekében.
A biztonsági tudnivalóknál használt „elektromos
kéziszerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az
elektromos hálózatról üzemelő (hálózati kábellel
ellátott), és az akkumulátorról üzemelő (elektro-
mos kábel nélküli) elektromos kéziszerszámokra
is.

1 MUNKAHELYI BIZTONSÁG
a. Tartsa mindig tisztán és rendben a munkaterü-

letét. A rendetlenség és a nem megfelelően meg-
világított munkaterület balesethez vezethet.

b. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
környezetben, illetve ahol gyúlékony folyadé-
kok, gázok, gőzök vagy por található. Az elektro-
mos kéziszerszámok használata közben szikra
keletkezhet, amitől a por vagy a gyúlékony gőzök
meggyulladhatnak.

c. Az elektromos kéziszerszámok használatakor
tartsa távol magától a gyermekeket és más sze-
mélyeket. Ha megrándul a készülék, elveszítheti
felette az uralmát.

2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a. A készülék csatlakozódugójának a csatlakozó-

aljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozódugó
módosítása szigorúan tilos! Ne használjon csat-
lakozóadaptert a védőföldeléssel ellátott ké-
szülékekhez. A módosítatlan csatlakozódugó és
a hozzávaló csatlakozóaljzat csökkenti az áramü-
tés esélyét.

b. Kerülje el a földelt felülethez való hozzáérést,
pl. csövekhez, fűtőrendszer elemekhez, kályhá-

Bontócsiszoló RG 130 E

Hálózati feszültség 220-240 V ~

Hálózati frekvencia 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 1600 W

Fordulatszám 3000 – 7700 ford./
perc

Szerszám-Ø 130 mm

Súly 3,8 kg

Érintésvédelmi osztály /II

Kettős szigetelés

Általános veszélyekre vonatkozó figyelmez-
tetés

Figyelmeztetés áramütés veszélyére

Olvassa el az útmutatót/információkat!

Viseljen védőszemüveget!

Viseljen fülvédőt!

Viseljen védőkesztyűt!

Háztartási hulladékok közé kidobni tilos

[1-1] Kapcsológomb

[1-2] Rögzítőgomb

[1-3] elszívócsonkok

[1-4] Fordulatszám előválasztás

[1-5] lehajtható fogantyú

[1-6] Orsórögzítés

[1-7] Billenő szegmens a kefén

[1-8] Kefekoszorú

[1-9] Fogantyúcsavar
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hoz és hűtőgéphez. Fokozott áramütésveszély áll
fenn, ha a teste le van földelve.

c. Tartsa távol a készüléket az esőtől és a nedves-
ségtől. Ha egy elektromos készülékbe víz jut be,
nő az áramütés esélye.

d. Ne használja a csatlakozókábelt a készülék tar-
tására, felakasztására vagy a csatlakozódugó
csatlakozóaljzatból való kihúzására. Tartsa tá-
vol a csatlakozókábelt a hőhatástól, olajtól, éles
szegélyektől vagy mozgó készülékelemektől. A
sérült vagy megtörött kábel növeli az áramütés
esélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban
dolgozik, kizárólag a szabadtéri használatra is
engedélyezett hosszabbító kábelt használjon. A
szabadtéri használatra is alkalmas hosszabbító
kábel csökkenti az áramütés esélyét.

f. Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszer-
szám nedves környezetben történő üzemelte-
tése, használjon hibaáram-védőkapcsolót. A
hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az
áramütés esélyét.

3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a. Legyen figyelmes, mindig ügyeljen arra, amit

éppen tesz, óvatosan és rendeltetésszerűen
használja az elektromos kéziszerszámot. Ne
használja a készüléket, ha fáradt, illetve ha ká-
bítószer, alkohol vagy valamilyen gyógyszer ha-
tása alatt áll. Már az is súlyos sérülésekhez
vezethet, ha akár csak egy pillanatra nem figyel
oda, miközben használja a készüléket.

b. Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig vi-
seljen védőszemüveget. Az elektromos kézi-
szerszám fajtájától és használati módjától függő
egyéni védőfelszerelés (pormaszk, csúszásmen-
tes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő) vise-
lése csökkenti a sérülés és az
egészségkárosodás esélyét.

c. Kerülje a véletlenszerű használatot. Győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva,
mielőtt bedugná a csatlakozódugót a csatlako-
zóaljzatba. Balesethez vezethet, ha az elektro-
mos hálózatra csatlakoztatáskor úgy fogja a
készüléket, hogy ujja a kapcsolón van, vagy a ké-
szülék be van kapcsolva.

d. A készülék bekapcsolása előtt feltétlenül távo-
lítsa el a beállításra szolgáló szerszámokat

vagy a villáskulcsot. A készülék forgó eleménél
lévő szerszám vagy villáskulcs sérülést okozhat.

e. Ne becsülje túl képességeit. Álljon stabilan és
mindenkor tartsa meg egyensúlyát. Így váratlan
helyzetekben jobban tudja uralni a készüléket.

f. Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ru-
házatot vagy ékszereket. Haját és ruházatát
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ru-
házatát, az ékszereit vagy a hosszú haját elkap-
hatják a mozgó alkatrészek.

g. Ha porelszívó és -felfogó berendezés is felsze-
relhető a kéziszerszámra, akkor győződjön meg
arról, hogy az helyesen van felszerelve, és
használja előírásszerűen. Ezen berendezések
használata csökkenti a por okozta egészségkáro-
sodás esélyét.

4 AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK GONDOS KEZE-
LÉSE ÉS HASZNÁLATA
a. Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához az

ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszámot
használja. Az adott teljesítménytartományba tar-
tozó elektromos kéziszerszámmal jobban és biz-
tonságosabban dolgozhat.

b. Ne használjon olyan elektromos kéziszerszá-
mot, amelynek hibás a kapcsolója. Az az elektro-
mos kéziszerszám, amelyiket nem lehet ki- vagy
bekapcsolni, veszélyes és meg kell javítani.

c. A készülék beállítása, a tartozékok cseréje vagy
a készülék lehelyezése előtt húzza ki a csatla-
kozódugót a csatlakozóaljzatból. Ez az óvintéz-
kedés megakadályozza a készülék véletlenszerű
bekapcsolását.

d. Ha nem használja az elektromos kéziszerszá-
mot, úgy tárolja, hogy ne kerülhessen gyerme-
kek kezébe. Ügyeljen arra, hogy ne
használhassák a készüléket olyan személyek,
akik nem rendelkeznek kellő ismerettel, illetve
akik nem olvasták ezt a használati utasítást. Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személy használja azokat.

e. Gondosan ápolja a készüléket. Ellenőrizze,
hogy kifogástalanul működnek-e a gép mozgó
alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e
eltörve, illetve nem sérültek-e meg olyan alkat-
részek, melyek sérülése hátrányosan befolyá-
solná a készülék működését. A készülék
használatbavétele előtt javíttassa meg a sérült
alkatrészeket. Sok baleset okozója az elektro-
mos kéziszerszámok rossz karbantartása.

f. Tartsa mindig éles és tiszta állapotban a vágó-
szerszámokat. A gondosan ápolt, éles vágóélű
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vágószerszámok kevésbé szorulnak be és kön-
nyebben irányíthatók.

g. Mindig ennek a kezelési utasításnak megfelelő-
en, valamint a készülék típusára vonatkozó spe-
ciális előírásokat betartva használja az
elektromos kéziszerszámot, tartozékait, betét-
szerszámait stb. Mindig vegye figyelembe a
munkafeltételeket és az elvégzendő tevékeny-
séget is. Az elektromos kéziszerszámok rendel-
tetésszerűtől eltérő célra történő használata
veszélyes helyzeteket teremthet.

5 SZERVIZELÉS
a. Csak megfelelően képzett szakemberrel, és ki-

zárólag eredeti alkatrészek felhasználásával
végeztesse a javítást. Csak így garantálható,
hogy a készülék mindig biztonságosan működjön.

5.2 Minden munkavégzésre vonatkozó biz-
tonsági szabályok

Közös biztonsági rendszabályok a lapos felületek
csiszoláshoz:
a. Ez az elektromos kéziszerszám síkcsiszológép-

ként használható. Vegye figyelembe géppel ka-
pott összes biztonsági utasítást, tudnivalót,
ábrát és adatot. Az alábbi útmutató figyelmen kí-
vül hagyása áramütéshez, tűz keletkezéséhez
és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

b. Ez az elektromos szerszám vágásra nem alkal-
mas. Az elektromos szerszámot a rendeltetésén
kívüli munkákra használva veszélyhelyzetek áll-
nak elő és sérülések történhetnek.

c. - Ne használjon olyan tartozékot, amit a gyártó
nem kifejezetten ehhez az elektromos szer-
számhoz tervezett és ajánlott. Önmagában az,
hogy egy tartozékot rögzíteni tud az elektromos
szerszámra, nem garantálja ezek együttes hasz-
nálhatóságát is.

d. A használt tartozék megengedett fordulatszá-
mának legalább akkorának kell lennie, mint az
elektromos szerszámon feltüntetett maximális
fordulatszám. A megengedettnél gyorsabban
forgó tartozékok eltörhetnek és szétrepülhetnek.

e. A használt betétszerszámok külső átmérője és
vastagsága az elektromos szerszám névleges
adataiban megadottakkal meg kell egyezzen. A
hibás méretű betétszerszámok nem óvhatók
meg vagy nem irányíthatók megfelelően.

f. A csiszolótányérok, peremek, csiszolótárcsák
és már tartozékok a szerszám befogóorsójára
pontosan kell illeszkedjenek. Az elektromos
szerszám befogóorsójába pontatlanul illeszkedő
betétszerszámok egyenetlenül forognak, erősen
rezegnek és az irányítás elvesztéséhez vezethet-

nek.
g. Ne használjon sérült betétszerszámokat. Az

elektromos szerszám minden használata előtt
ellenőrizze a csiszolókorong töredezettségét
vagy repedezettségét, a csiszolótányér repede-
zettségét, kopását vagy erős elhasználását, il-
letve a drótkefék szálait, hogy azok nem lazák
vagy töröttek-e. Ha az elektromos szerszám
vagy a betétszerszám leesik, ellenőrizze, hogy
nem sérült-e meg, és csak sértetlen állapotban
használja tovább. Az elektromos szerszám irá-
nyítása és működtetése során a forgó betét-
szerszámok hatókörében sem Ön, sem más
személy nem tartózkodhat. A gépet egy percig
járassa maximális fordulatszámmal. A sérült
elektromos szerszámok rendszerint ezen teszte-
lési idő alatt állnak le.

h. Viseljen személyi védőfelszerelést. A feladattól
függően használjon teljes arcmaszkot, szemvé-
dőt vagy védőszemüveget. Szükség esetén vi-
seljen porvédő maszkot, fülvédőt,
védőkesztyűt, illetve a csiszolási és anyagszi-
lánkok elleni védőkötényt. Védje a szemét a kü-
lönféle alkalmazások során keletkező,
szétrepülő idegen testektől. A porvédő és légző-
maszk a munkavégzés során keletkezett port
szűri ki. Ha hosszú ideig hangos zajban dolgozik,
az halláskárosodáshoz is vezethet.

i. Ügyeljen arra, hogy más személyektől bizton-
ságos munkatávolságra legyen. A munkaterü-
leten tartózkodó minden személynek személyi
védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarab
vagy a betétszerszám letört darabjai szétrepül-
hetnek, és a közvetlen munkaterületen kívül is
sérüléseket okozhatnak.

j. Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
markolatnál fogva tartsa, ha fennáll a veszélye,
hogy a szerszám munka közben rejtett elektro-
mos vezetékbe vagy a gép saját kábelébe vág-
hat. Ha a csavar feszültség alatt lévő vezetékkel
érintkezik, akkor a készülék fém részei is fe-
szültség alá kerülhetnek, ami elektromos ára-
mütést okozhat.

k. Tartsa távol az elektromos kábelt a forgó betét-
szerszámoktól. Ha elveszíti uralmát a gép felett,
akkor a gép elvághatja az elektromos kábelt,
vagy beakadhat, és kezét vagy karját magával
ránthatják a forgó betétszerszámok.

l. Csak akkor hagyja ott az elektromos kéziszer-
számot, ha a betétszerszám teljesen leállt. A
forgó betétszerszámok a lerakó felülettel érint-
kezhetnek, és emiatt elvesztheti az uralmát a
szerszám felett.

m.Ne hagyja felügyelet nélkül működni az elekt-
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romos kéziszerszámot. A ruházatát a forgó be-
tétszerszám véletlenül beránthatja, és a
betétszerszám a testébe fúródhat.

n. Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora
port szív be a házba, és a vastagon lerakódó fém-
por áramütés veszélyével járhat.

o. Az elektromos szerszámot tilos éghető anyagok
közelében használni. A szikrák meggyújthatják
ezeket az anyagokat.

p. Ne használjon olyan betétszerszámot, amely fo-
lyékony hűtőközeget igényel. Víz vagy más folyé-
kony hűtőközeg használata áramütéshez
vezethet.

Más egyéb munkavégzésre vonatkozó biztonsági
szabályok

Visszacsapás és a megfelelő biztonsági tudniva-
lók:
A visszacsapás a forgó betétszerszámok (csiszoló-
tárcsa, csiszolótányér, drótkefe stb.) beakadása
vagy blokkolása miatti pillanatnyi reakció. A beaka-
dás vagy blokkolás a forgó betétszerszámot hirte-
len megállítja. Az ellenőrzés alatt nem álló elektro-
mos szerszám ilyenkor a blokkolási helyen a betét-
szerszám forgási irányával ellentétesen elforog. 
Ha például a csiszolótárcsa a munkadarabba bea-
kad vagy abban blokkolódik, akkor a csiszolótár-
csának a munkadarabba merülő éle visszafoghat,
amitől a tárcsa eltörhet vagy a szerszám vissza-
csaphat. A csiszolótárcsa ekkor a blokkolási helyen
való forgási iránytól függően a kezelő személy felé
vagy attól elfelé mozog. Ekkor el is törhet a csiszo-
lótárcsa.
A visszacsapódás a szerszám nem megfelelő, illet-
ve hibás használatából adódik. A következőkben le-
írt biztonsági előírások betartásával előfordulása
elkerülhető.
a. Tartsa két kézzel az elektromos szerszámot, és

karjai olyan helyzetben legyenek, hogy a vissza-
csapódási erőnek ellen tudjon tartani. Ha van,
akkor mindig használja a kiegészítő fogantyút,
hogy az indítás során a visszacsapó erőhatás-
nak és a visszaható nyomatéknak minél jobban
ellen tudjon állni. A kezelő a megfelelő óvintéz-
kedések betartásával a visszacsapó erőhatásnak
és a visszaható nyomatéknak ellen tud állni.

b. Soha ne tartsa a kezét a forgó betétszerszám
közelében. A betétszerszám a visszacsapás so-
rán a keze felé mozoghat.

c. Kerülje az olyan testhelyzetet, ahol a vissza-
csapó elektromos szerszám a testét érheti. A
visszacsapás során az elektromos szerszám a

csiszolótárcsa blokkolási helyen való mozgási
irányával ellentétes irányba mozdul el.

d. Különösen óvatosan dolgozzon a sarkokon, éles
peremeken stb. Kerülje el, hogy a betétszer-
szám a munkadarabról visszapattanjon vagy
abba becsípődjön. A forgó betétszerszám a sar-
kokon és éles peremeken meghajlik, illetve le-
pattanva a munkadarabba becsípődhet. Ennek
következtében a szerszám visszacsaphat, illetve
elveszítheti az uralmat felette.

e. Soha ne használjon fogazott vagy láncfűrész-la-
pot! Az ilyen betétszerszámok gyakran okoznak
visszacsapást, és a gép feletti uralom elveszté-
sét.

Kiegészítő biztonsági utasítások csiszoláshoz és
vágáshoz

Speciális biztonsági utasítások csiszoláshoz és
abrazív fűrészeléshez:
a. Kizárólag az adott elektromos szerszámhoz en-

gedélyezett csiszolótesteket, valamint az ezek-
hez a csiszolótestekhez való védőfedeleket
használja. Azok a csiszolótestek, amelyek nem
ehhez az elektromos szerszámhoz valók, nem
láthatók el megfelelő védelemmel, és ezért nem
biztonságosak.

b. A védőbura biztonságosan kell az elektromos
szerszámon rögzüljön, és a maximális bizton-
ság érdekében úgy kell beállítva legyen, hogy a
csiszolótestből a lehető legkisebb rész nézzen
szabadon a kezelő felé. A védőbura segít a kez-
előt megvédeni a letörő daraboktól, a csiszoló-
testtel való véletlen érintkezéstől, valamint a
ruházat meggyújtására képes szikráktól.

c. A csiszolótesteket csak a javasolt használati
célnak megfelelően szabad használni. Például:
oldalfelületet soha ne csiszoljon bontótárcsával.
A bontótárcsák a tárcsa élével történő anyaglevá-
lasztásra vannak kialakítva. Az oldalsó erőhatás
ezeket a csiszolótesteket széttörheti.

d. Mindig a kiválasztott csiszolótárcsához megfe-
lelő méretű és alakú, sérülésmentes szorítóka-
rimát használjon. A megfelelő karimák a
csiszolótárcsát alátámasztják, és csökkentik a
csiszolótárcsa eltörésének a kockázatát. A bon-
tótárcsákhoz és a csiszolótárcsákhoz eltérő ka-
rimákat lehetnek szükségesek.

e. Ne használja nagyobb elektromos szerszámok
megkopott csiszolótárcsáit! A nagyobb elektro-
mos szerszámok csiszolótárcsái nem a kisebb
szerszámok által használt magasabb fordulat-
számhoz vannak kialakítva, így eltörhetnek.
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Kiegészítő biztonsági utasítások a drótkefével
végzett munkához

Speciális biztonsági utasítások a drótkefével vég-
zett munkához:
a. Ügyeljen rá, hogy a drótkeféből a szokványos

használat mellett is hullanak drótszálak. Ne
terhelje túl a drótkefét túl nagy szorítónyomás-
sal. A kirepülő drótok nagyon könnyen áthatol-
hatnak a vékony ruhákon és/vagy az emberi
bőrön.

b. Ha védőburát használ, ügyeljen rá, hogy a védő-
bura és a drótkefe egymással ne érintkezhes-
sen. A tányér- és fazékkefék átmérője a
szorítónyomás és a centrifugális erő hatására
megnő.

További biztonsági tudnivalók

– Viseljen megfelelő védőfelszerelést: fülvédőt,
védőszemüveget, pormaszkot a porkeltő mun-
kákhoz, védőkesztyűt a nyers anyagok megmun-
kálásához és a szerszám cseréjekor.

– A porkeltő munkáknál mindig csatlakoztassa a
gépet elszívóberendezésre.

– Mindig használja a védőberendezést. A védőbe-
rendezés megvédi a felhasználót a marófej letö-
redező darabjaitól és a marófej véletlen
megérintésétől.

– Az elektromos szerszámot csak a megfogására
szolgáló szigetelt felületeknél tartsa, mivel a
marófej a saját hálózati kábelét is érheti.Ha a
szerszám feszültség alatt lévő vezetékkel érint-
kezik, akkor a fém részei is feszültség alá kerül-
hetnek, és ez elektromos áramütést okozhat.

– Az elektromos szerszámot tilos nedves vagy vi-
zes környezetben, esőben, ködben, hóban, illetve
robbanásveszélyes környezetben használni.

– A veszélyeztetés megelőzése érdekében rend-
szeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, és
sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott
vevőszolgálati javítóműhelyben.

– Kültéri alkalmazás esetén csak erre alkalmas
hosszabbítókábelt és kábelcsatlakozót használ-
jon.

– Az elektromos szerszámot ne húzza a kábelnél
fogva.

– Az elektromos kábel csatlakozódugóját csak ki-
kapcsolt gép esetén dugja be az elektromos al-
jzatba.

– A kábelt mindig hátulról vezesse a szerszámhoz.
– Kizárólag a gyártó által ajánlott csiszolótárcsákat

használja.
– Azbeszttartalmú anyagokat csak hozzáértő sze-

mélyeknek szabad megmunkálni. Vegye figye-
lembe az Ön országában érvényes biztonsági
előírásokat.

– A szerszámot csak bekapcsolt (futó) állapotban
nyomja bele az anyagba.

– Ellenőrizze, hogy a feldolgozandó anyagban ne
legyen elektromos, víz- vagy gázvezeték – bal-
esetveszély áll fenn.

– Ne használja a csiszolót fémtárgyakon, szege-
cseken vagy csavarokon.

– Ne dolgozzon létrán állva.
– 16 évnél fiatalabb személyek az elektromos szer-

számot nem használhatják.

5.3 Károsanyag-kibocsátási értékek
Az EN 60745 szabvány szerint meghatározott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:

Az ah rezgéskibocsátási érték (három irány vektori-
ális összege) és a K bizonytalanság meghatározása
az EN 60745 előírásainak megfelelően:

A megadott kibocsátási értékek (rezgés, zaj) 
– a gépek összehasonlítására szolgálnak,
– segítenek előzetesen megbecsülni, hogy mekko-

ra lehet munkavégzés közben a vibráció- és zaj-
terhelés,

– az elektromos szerszám elsődleges felhasználá-
si területére jellemzőek.

Egyéb alkalmazások, eltérő szerszámok, vagy
elégtelen karbantartás esetén ezek az értékek
megnőhetnek. Ügyeljen a gépek üresjárati és leál-
lítási időértékeire!

Hangnyomásszint LPA = 95 dB(A)

Hangteljesítményszint LWA = 106 dB(A)

Bizonytalanság K = 1,5 dB

VIGYÁZAT

Munkavégzéskor keletkező hanghatás
Halláskárosodás
 Viseljen fülvédőt!

Rezgéskibocsátási érték (3
tengelyű)

ah,AG = 5,2 m/s2

K = 1,5 m/s2
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6 Üzembe helyezés

6.1 KI/BE kapcsológomb

Bekapcsolás
 Nyomja előre a rögzítőgombot [1-2]. Ezzel ki-

oldja a biztonsági kapcsoló [1-1] reteszelését.
 Ezzel egy időben nyomja be a kapcsológombot

[1-1].
 Tartós üzem: a rögzítőgombot [1-2] egyidejűleg

előrenyomva a bekapcsoló gomb reteszelődik.
Az elektromos szerszám bekapcsol.

A szerszámot csak az üzemi fordulatszám elérése
után érintse hozzá a munkadarabhoz.
Kikapcsolás
 Emelje fel az elektromos szerszámot a mun-

kadarabról.
 Engedje fel a kapcsológombot [1-1].
 Tartós üzemnél: nyomja meg röviden a kapcso-

lógombot [1-1].

6.2 Elektronika

Lágy indítás
Az elektronikusan vezérelt lágy indítás gondosko-
dik a készülék ugrásmentes elindulásáról.
A gép csekély kezdeti indítási áramához egy 16 am-
peres biztosíték is megfelelő.

Fordulatszám előválasztás
A fordulatszámot a fordulatszám-szabályzás [1-4]
segítségével fokozatmentesen lehet beállítani.

A szükséges fordulatszám a felhasznált csiszoló-
tárcsától és a megmunkált anyagtól függ.

Kikapcsolás visszacsapás esetén
A fordulatszám hirtelen leesése (pl. a vágás elaka-
dásakor) azonnal megszakítja a motor áramellátá-
sát. Ilyenkor a gépet az újra elindításhoz először ki,
majd utána újra be kell kapcsolni.

Visszakapcsolás elleni védelem
Meggátolja, hogy az áramellátás megszakadása
után a szerszám ellenőrizetlenül működni kezdjen.
A használatbavételhez a szerszámot először ki-,
majd be kell kapcsolni.

Konstans elektronika
A konstans elektronika az üresjárati és a terhelés
alatti fordulatszámot közel állandó értéken tartja.
Ezzel egyenletes előrehaladást biztosít munka köz-
ben.

Túlmelegedés elleni védelem
Túlhevülés (a motor leég) elleni védelemként a gép-
be egy elektronikus hőmérsékletellenőrzés van be-
építve. A kritikus motorhőmérséklet elérése előtt a
biztonsági elektronika kikapcsolja a motort. Kb. 3-
5 perces lehűlési idő után a gép ismét üzemkész és
teljes mértékben terhelhető. A forgó készülék
(üresjárat) jelentősen csökkenti a lehűlési időt.

7 Munkavégzés a géppel
7.1 A csiszolótárcsa felszerelése
 Tisztítsa meg a karimát [2-1], a rögzítőanyát [2-

3], valamint a csiszolótárcsa rögzítési felületeit
[2-2].

 Helyezze fel a csiszolótárcsát [2-2]. A karima
betétgyűrűje pontosan be kell pattanjon a
csiszolótárcsa nyílásába.

 Nyomja be az orsórögzítést [1-6]. Az orsórögzí-
tést csak kikapcsolt állapotban és álló orsó
mellett szabad benyomni.

 Fordítsa el az orsót addig, míg az orsórögzítés
[1-6] kattanással nem rögzül.

 Csavarja fel az orsón [2-5] a rögzítőanyát [2-3]
a toldattal együtt a csiszolótárcsától [2-2] elfe-
lé.

 Húzza meg a rögzítőanyát [2-3] a kulccsal [2-4].

FIGYELMEZTETÉS

Nem kielégítő feszültség vagy frekvencia!
Balesetveszély
 A hálózati feszültségnek és az áramforrás frek-

venciájának meg kell egyeznie a típustáblán fel-
tüntetett adatokkal.

 Észak-Amerikában csak 120 V/60 Hz feszültségi
értékkel rendelkező Festool gépeket szabad
használni.

FIGYELMEZTETÉS

Visszacsapás, lerepülő darabok
Sérülésveszély
 A szerszám lerakása előtt várja meg, hogy a for-

gó alkatrészek teljesen megálljanak.

1 3000 ford./perc

2 4000 ford./perc

3 5000 ford./perc

4 5800 ford./perc

5 6700 ford./perc

6 7700 ford./perc
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 A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a csiszo-

lótárcsa szabadon forog-e.

7.2 A fogantyú pozicionálása
Lazítsa meg kellő mértékben a fogantyú csavarját
[1-9], majd a fogantyút [1-5] megdöntve állítsa be
a kívánt munkahelyzetet. Ezután húzza meg újra
szorosra a fogantyú rögzítőcsavarját [1-9].

7.3 Elszívás
Az elszívócsonkon [1-3] csatlakoztatható egy 36
mm-es elszívótömlő-átmérővel rendelkező Festool
mobil elszívó.
Megjegyzés: mindig csatlakoztatott elszívással
dolgozzon. Az elektrosztatikus feltöltődés megelő-
zése érdekében kizárólag antisztatikus kialakítású
elszívót használjon.

7.4 Az elülső kefe felhajtása
Fal csiszolásához a billenő szegmens [3-1] felhajt-
ható – lásd a [3] ábrán.

7.5 A kefe cseréje
Az elhasználódott kefét [4-1] ki kell cserélni.
 Elsőként csavarozza ki a csavarokat az aláté-

tekkel [4-2] együtt, majd vegye le a kefét a bur-
kolatról [4-3] a rugókkal [4-4] együtt.

 Az új kefe nyílásaiba helyezze be a rugókat,
majd a nyílásban az óramutató járásával meg-
egyező irányába elfordítva rögzítse őket – lásd a
[4 a] ábrán. A rugók állása a függőlegestől nem
térhet el.

 Ezután fogja meg a kefét a behelyezett rugók-
kal, és elölről akassza bele a burkolatba [4-3],
majd hajtsa le – lásd a [4 b] ábrán.

 Ügyeljen arra, hogy a rugók bepattanjanak a
burkolat vezetőnyílásaiba. Ezután csavarozza
be a csavarokat az alátétekkel [4-2] együtt.

7.6 Csiszolópapír
A használati céltól és az alkalmazási területtől füg-
gően különféle csiszolótárcsák állnak rendelkezés-
re (11 fejezet). Kizárólag Festool márkájú csiszoló-
tárcsákat használjon, mivel ezek garantálják a
szerszám csiszolási teljesítményét.

8 Karbantartás és ápolás

– Az elcsomagolt szerszám száraz, fűtés nélküli
helyiségben, legalább −5 °C-os hőmérsékleten
tárolható. A csomagolás nélkül tárolt szerszám
kizárólag olyan zárt, száraz helyiségben tárolha-
tó, ahol a hőmérséklet legalább +5 °C, és ahol
nem fordul elő erős hőmérséklet-ingadozás.

– A levegő cirkulációjának biztosításához, a motor-
házon lévő hűtőnyílásokat mindig szabadon és
tisztán kell tartani. 

– A szénkefék elkopásakor a gép automatikusan
kikapcsol. A gépet a javításhoz szervizbe kell kül-
deni.

Ügyfélszolgálat és javítás csak a
gyártó vagy a szervizhálózat által: a
legközelebbi egység címe:
www.festool.com/service

Kizárólag eredeti Festool pótalkatré-
szeket használjon! Rendelési számok
a következő helyen:
www.festool.com/service

9 Környezet
Az elektromos kéziszerszámot ne tegye a háztar-
tási szemétbe!Adja le a szerszámot, a tartozékokat
és a csomagolást a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő újrahasznosítás céljából. Tartsa be az
érvényes hazai előírásokat.
Csak az EU tagországokra érvényes: az elektro-
mos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló európai irányelv és annak nemzeti jogi átvéte-
le értelmében a használt elektromos kéziszerszá-
mokat szelektíven kell gyűjteni, és lehetővé kell
tenni azok környezetkímélő újrahasznosítását.
Információk a REACh-ről: www.festool.com/reach

10 EU megfelelőségi nyilatkozat

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, áramütés veszélye
 A gép karbantartási és ápolási munkáinak meg-

kezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csatla-
kozódugót a csatlakozóaljzatból!

 Minden olyan karbantartási és javítási munkát,
amely a készülékház felnyitásával jár együtt,
csak felhatalmazott vevőszolgálati javítóműhely
végezhet el.

Bontócsiszoló Sorozatszám

RG 130 E 769232, 768758, 768759

EKAT

1

2
3 5

4
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Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük,
hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok
vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó
követelményének megfelel:
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60 745-
1, EN 60 745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 
Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

Dr. Martin Zimmer
Kutatási, fejlesztési és műszaki dokumentációs ve-
zető 
2013-07-08

11 A betétszerszám kiválasztása

CE-jelölés éve:2013

Bontócsiszoló Sorozatszám

Csiszolótárcsa Alkalmazási terület Fordulatszám 
beállítások

DIA STONE-RG 130 Nagyon kemény anyagokhoz, pl. C20-nál 
magasabb szilárdságú betonhoz, öntött 
betonhoz

6

DIA HARD-RG 130 Nagyon kemény anyagokhoz, pl. C10-nél 
magasabb szilárdságú betonhoz, kemény 
esztrichhez

6

DIA ABRASIV-RG 130 Magas abráziós fokú, puha anyagokhoz, 
pl. friss betonhoz, bevonatragasztókhoz, 
keményvakolathoz, homokkőhöz

6

DIA UNI-RG 130 Univerzális használat, pl. festékekhez 
(betonon, vakolaton, fán), ragasztókhoz, 
keményvakolathoz

4 - 6

DIA THERMO-RG 130 Nyúlós és hőre lágyuló anyaghoz (pl. 
védőbevonatok, elasztikus ragasztók)

5 - 6


