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RO 150 FEQ
RO 150 FE

Γνήσιες οδηγίες χειρισμού

468 164_012

Έκκεντρο τριβείο με μειωτήρα

Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
RO 150 FEQ/RO 150 FE
Ió÷ýò
720 W
Áñéèìüò óôñïöþí
3300 - 6800 min-1
ÄéáäñïìÞ ëåßáíóçò
5 mm
ÂÜñïò (÷ùñßò êáëþäéï)
2,3 kg
Ìüíùó
/ II
Ïé áíáöåñüìåíåò åéêüíåò âñßóêïíôáé óôçí áñ÷Þ ôùí
ðïëýãëùóóùí ïäçãéþí ëåéôïõñãßáò.
Σύμβολα
Προειδοποίηση από γενικό κίνδυνο
Φοράτε πάντοτε ωτοασπίδες!

∆ιαβάστε τις οδηγίες/υποδείξεις
Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò óáò
÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìÜóêá ðñïóôáóßáò P2.
Íá öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ.
1
ÊáôÜëëçëç ÷ñÞóç
Ç åíäåäåéãìÝíç ÷ñÞóç ôïõ åñãáëåßïõ åßíáé ç ëåßáíóç
êáé ôï ãõÜëéóìá îýëïõ, óõíèåôéêïý õëéêïý, ìåôÜëëïõ,
óôñùìáôïðïéçìÝíùí õëéêþí, ìðïãéÜò/âåñíéêéïý,
óôüêïõ êáé ðáñüìïéùí õëéêþí. Äåí åðéôñÝðåôáé ç
åðåîåñãáóßá õëéêþí ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí áìßáíôï. Ãéá
ôçí áðïöõãÞ ôïõ êéíäýíïõ çëåêôñïðëçîßáò äåí
åðéôñÝðåôáé íá åßíáé ï ëåéáíôÞñá õãñüò êáé ïýôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé óå õãñü ðåñéâÜëëïí. Ï ëåéáíôÞñáò
åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï ãéá óôåãíÞ ëåßáíóç.
Ãéá ôéò ôõ÷üí æçìéÝò êáé áôõ÷Þìáôá ëüãù ìç
åíäåäåéãìÝíçò ÷ñÞóçò åõèýíåôáé ï ÷ñÞóôçò.
2
2.1

Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.Τα σφάλµατα κατά
την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων και
των οδηγιών µπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυµατισµούς.
Φυλάγετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες για µελλοντική χρήση.
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιµοποιείται
στις υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία µε σύνδεση στο δίκτυο (µε καλώδιο σύνδεσης στο ρεύµα) ή σε ηλεκτρικά εργαλεία µπαταρίας
(χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο ρεύµα).

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
a. Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και
τακτοποιηµένο. Ακατάστατοι και µη φωτιζόµενοι χώροι εργασίας µπορούν να οδηγήσουν σε
ατυχήµατα.
b. Μην εργάζεστε µε το εργαλείο σε περιοχές
επικίνδυνες για έκρηξη, στις οποίες βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία δηµιουργούν σπινθήρες,
που µπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις
αναθυµιάσεις.
c. Κρατάτε τα παιδιά και άλλα άτοµα κατά τη
διάρκεια της χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου µακριά. Σε περίπτωση περίσπασης της
προσοχής σας µπορείτε να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
d. Μην αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση. Εγκαταλείψτε το
ηλεκτρικό εργαλείο, αφού πρώτα το εξάρτηµα
ακινητοποιηθεί εντελώς.
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
a. Το φις σύνδεσης του εργαλείου πρέπει να
ταιριάζει µε την πρίζα. Το φις δεν επιτρέπεται µε κανέναν τρόπο να αλλάξει. Μη χρησιµοποιείτε κανένα φις προσαρµογέα µαζί
µε γειωµένα εργαλεία. Τα γνήσια φις και οι
κατάλληλες πρίζες µειώνουν τον κίνδυνο µιας
ηλεκτροπληξίας.
b. Αποφεύγετε την επαφή του σώµατος µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερµαντικά σώµατα, ηλεκτρικές εστίες, ψυγεία.
Υπάρχει ένας αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν γειωθεί το σώµα σας.
c. Κρατάτε το εργαλείο µακριά από τη βροχή
ή την υγρασία. Η εισχώρηση νερού µέσα στο
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο µιας
ηλεκτροπληξίας.
d. Μη χρησιµοποιείτε το καλώδιο για τη µεταφορά ή την ανάρτηση του εργαλείου ή για να
τραβάτε το φις από την πρίζα. Διατηρείτε το
καλώδιο µακριά από ζέστη, λάδι, κοφτερές
ακµές ή τα κινούµενα µέρη του εργαλείου. Τα
χαλασµένα ή στριµµένα καλώδια αυξάνουν τον
κίνδυνο µιας ηλεκτροπληξίας.
e. Όταν µε ένα ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε
την ύπαιθρο, χρησιµοποιείτε µόνο καλώδια
επέκτασης, που είναι εγκεκριµένα επίσης και
για τη χρήση στον εξωτερικό χώρο. Η χρήση
ενός καλωδίου επέκτασης, κατάλληλου για
τον εξωτερικό χώρο, µειώνει τον κίνδυνο µιας
ηλεκτροπληξίας.
f. Όταν η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου
σε ένα υγρό περιβάλλον δεν µπορεί να απο-
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φευχθεί, χρησιµοποιείτε ένα µικροαυτόµατο
διακόπτη προστασίας. Η εξάρτηµα ενός µικροαυτόµατου διακόπτη προστασίας µειώνει
τον κίνδυνο µιας ηλεκτροπληξίας.
3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ
a. Να είστε προσεκτικοί, προσέχετε τι κάνετε
και πηγαίνετε για την εργασία µε το ηλεκτρικό
εργαλείο συγκεντρωµένοι. Μη χρησιµοποιείτε το εργαλείο, όταν είσαστε κουρασµένοι ή
βρισκόσαστε κάτω από την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρµάκων. Μια στιγµή απροσεξίας κατά τη χρήση του εργαλείου µπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυµατισµούς.
b. Χρησιµοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισµό
προστασίας και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση του προσωπικού εξοπλισµού
προστασίας, όπως προσωπίδα προστασίας
από τη σκόνη, αντιολισθητικά προστατευτικά
παπούτσια, προστατευτικό κράνος ή προστασία
ακοής, ανάλογα µε το είδος και τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου, µειώνει τον κίνδυνο
τραυµατισµού.
c. Αποφύγετε µια αθέλητη θέση σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη
θέση «OFF», προτού συνδέσετε το φις στην
πρίζα. Όταν κατά τη µεταφορά του εργαλείου
έχετε το δάκτυλο στο διακόπτη ή συνδέσετε
το ενεργοποιηµένο εργαλείο στην τροφοδοσία
του ρεύµατος, µπορεί αυτό να οδηγήσει σε
ατυχήµατα.
d. Αποµακρύνετε τα εξαρτήµατα ρύθµισης ή τα
κλειδιά, προτού θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εξάρτηµα ή κλειδί, που βρίσκεται
σε ένα περιστρεφόµενο µέρος του εργαλείου,
µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς.
e. Μην υπερεκτιµήσετε τις δυνάµεις σας.
Φροντίζετε να πατάτε σταθερά και να έχετε
πάντοτε την ισορροπία σας. Έτσι µπορείτε να
ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο σε απρόσµενες
καταστάσεις.
f. Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε πλατιά
ρούχα ή κοσµήµατα. Κρατάτε τα µαλλιά και τα
ρούχα µακριά από τα κινούµενα µέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσµήµατα ή τα µακριά µαλλιά
µπορούν να µαγκωθούν στα κινούµενα µέρη.
g. Όταν µπορούν να συναρµολογηθούν διατάξεις αναρρόφησης και συλλογής της σκόνης,
βεβαιωθείτε, ότι αυτές είναι συνδεδεµένες
και ότι χρησιµοποιούνται σωστά. Η χρήση
αυτών των διατάξεων µειώνει τον κίνδυνο από
τη σκόνη.
h. Μην επιτρέψετε, λόγω συνήθειας, που αποκτήθηκε λόγω της συχνής χρήσης των εργα-

λείων, να εφησυχάσετε και να αψηφήσετε
τις βασικές αρχές ασφαλείας του εργαλείου.
Μια απρόσεκτη ενέργεια µπορεί να προκαλέσει
βαρείς τραυµατισµούς εντός κλάσµατα δευτερολέπτων.
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ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Χρησιµοποιείτε για την εργασία σας το κατάλληλο γι’
αυτό ηλεκτρικό εργαλείο. Με το κατάλληλο
ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και
ασφαλέστερα στην προκαθορισµένη περιοχή
ισχύος.
Μη χρησιµοποιείτε κανένα ηλεκτρικό εργαλείο, του οποίου ο διακόπτης είναι ελαττωµατικός. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο, που δεν µπορεί
πια να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί, είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
Τραβήξτε το φις από την πρίζα του ρεύµατος, πριν την πραγµατοποίηση ρυθµίσεων
στο εργαλείο, την αλλαγή εξαρτηµάτων ή τη
φύλαξη του εργαλείου. Αυτά τα προφυλακτικά
µέτρα εµποδίζουν ένα ακούσιο ξεκίνηµα του
εργαλείου.
Φυλάγετε τα µη χρησιµοποιούµενα ηλεκτρικά
εργαλεία µακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να
χρησιµοποιούν το εργαλείο άτοµα, που δεν
έχουν εξοικειωθεί µε τη χρήση του εργαλείου
ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις υποδείξεις.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν
χρησιµοποιούνται από άπειρα άτοµα.
Φροντίζετε το εργαλείο µε προσοχή. Ελέγχετε, εάν τα κινούµενη µέρη του εργαλείου
λειτουργούν άψογα και δεν µαγκώνουν, εάν
υπάρχουν σπασµένα µέρη ή παρουσιάζουν
τέτοιες ζηµιές, ώστε να επηρεάζεται η λειτουργία του εργαλείου. Αναθέστε την επισκευή
των χαλασµένων µερών πριν τη χρήση του εργαλείου.Πολλά ατυχήµατα έχουν ως αιτία την
κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.
Διατηρείτε τα εξαρτήµατα κοπής κοφτερά
και καθαρά. Τα προσεκτικά φροντισµένα
εξαρτήµατα κοπής µε κοφτερές ακµές κοπής
µαγκώνουν λιγότερο και µπορούν να ελεγχθούν
ευκολότερα.
Χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
εξαρτήµατα κτλ. αντίστοιχα µε αυτές τις υποδείξεις και έτσι, όπως προβλέπεται για αυτόν
τον ειδικό τύπο εργαλείου. Λάβετε υπόψη σας
σε αυτή την περίπτωση τις συνθήκες εργασίας
και την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί. Η
χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες
διαφορετικές από τις προβλεπόµενες µπορεί

να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
h. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές
και ελεύθερες από λάδι και γράσο. Οι ολισθαίνουσες χειρολαβές δεν προσφέρουν κανένα
σίγουρο χειρισµό και έλεγχο του ηλεκτρικού
εργαλείου σε απρόσµενες καταστάσεις.
5 ΣΕΡΒΙΣ
a. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας
µόνο σε ειδικευµένο προσωπικό και µόνο µε
γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι
διατηρείται η ασφάλεια του εργαλείου.
b. Χρησιµοποιείτε για την επισκευή και τη συντήρηση µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση
εξαρτηµάτων ή ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται για αυτό το σκοπό µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και τραυµατισµούς.
2.2 Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò åéäéêÝò ãéá ôï
åñãáëåßï
- ÊáôÜ ôçí åñãáóßá ìðïñïýí íá äçìéïõñãçèåß
åðéâëáâÞò/äçëçôçñéþäçò óêüíç (ð.÷. áðü õëéêÜ
âáøßìáôïò ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ìüëõâäï êáé ïñéóìÝíá
åßäç îýëïõ êáé ìåôÜëëïõ). Ç åðáöÞ Þ ç åéóðíïÞ
ôÝôïéïõ åßäïõò óêüíçò ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé êßíäõíï
ãéá ôï ÷åéñéóôÞ Þ ãéá ôá ðëçóßïí åõñéóêüìåíá
Üôïìá. ÐñïóÝîôå ôéò äéáôÜîåéò áóöáëåßáò ðïõ
éó÷ýïõí óôç ÷þñá óáò. ÓõíäÝóôå ôï çëåêôñéêü
åñãáëåßï óå ìéá êáôÜëëçëç äéÜôáîç áíáññüöçóçò.
Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò óáò
÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìÜóêá ðñïóôáóßáò P2.
ÊáôÜ ôéò åñãáóßåò ôñéâÞò ìðïñåß íá
åìöáíéóôïýí äéÜöïñïé êßíäõíïé. Ãéá ôï ëüãï
áõôü ðñÝðåé íá öïñÜôå ðÜíôá ðñïóôáôåõôéêÜ
ãõáëéÜ.
- ÅÜí êáôÜ ôçí ôñéâÞ äçìéïõñãïýíôáé åêñçêôéêÝò Þ
áõôïáíáöëåãüìåíåò óêüíåò, ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé
ïðùóäÞðïôå ïé õðïäåßîåéò êáôåñãáóßáò ôïõ
êáôáóêåõáóôÞ ôïõ õëéêïý.
- Εμποδίστε την εισχώρηση υγρού υλικού
στίλβωσης (λούστρου) μέσα στο εργαλείο. Η
εισχώρηση υγρού υλικού στίλβωσης (λούστρου)
μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
μιας ηλεκτροπληξίας.
- Μετά από μια πτώση κάτω ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο και το δίσκο λείανσης για τυχόν
ζημιά. Για έναν ακριβή έλεγχο αποσυναρμολογήστε το δίσκο λείανσης. Αναθέστε την επισκευή των χαλασμένων μερών πριν τη χρήση.
Οι σπασμένοι δίσκοι λείανσης και τα χαλασμένα
εργαλεία μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς
και σε ανασφάλεια του εργαλείου.
2.3
Óôïé÷åßá èïñýâïõ êáé êñáäáóìþí
Ïé åîáêñéâùìÝíåò êáôÜ EN 60745 ôéìÝò áíÝñ÷ïíôáé
êáíïíéêÜ:
ÓôÜèìç ç÷çôéêÞò ðßåóçò
82 dB(A)

¢èìç ç÷çôéêÞò éó÷ýïò
Åðáýîçóç áâåâáéüôçôáò ìÝôñçóçò

93 dB(A)
K = 3 dB

ÖïñÜôå ðÜíôïôå ùôïáóðßäåò!
Προσδιορισμός συνολικών τιμών κραδασμών (Άθροισμα διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) σύμφωνα με
το πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών (τρισδιάστατα)
ëåðôü öéíßñéóìá
ah = 4,0 m/s²
Πρόσθετη χειρολαβή
ah = 6,5 m/s²
Αβεβαιότητα
K = 2,0 m/s²
÷ïíôñü ôñßøéìï
ah = 3,5 m/s²
Πρόσθετη χειρολαβή
ah = 5,0 m/s²
Αβεβαιότητα
K = 2,0 m/s²
ãõÜëéóìá
ah = 5,0 m/s²
Πρόσθετη χειρολαβή
ah = 8,5 m/s²
Αβεβαιότητα
K = 2,5 m/s²
Οι αναφερόµενες τιµές εκποµπής (κραδασµός,
θόρυβος)
– χρησιµεύουν για τη σύγκριση εργαλείων,
– είναι επίσης κατάλληλες για µια προσωρινή
εκτίµηση της επιβάρυνσης των κραδασµών και
του θορύβου κατά τη χρήση,
– εκπροσωπούν τις κύριες εφαρµογές του
ηλεκτρικού εργαλείου.
Μια αύξηση των τιµών είναι δυνατή σε περίπτωση
άλλων εργασιών, µε άλλα εργαλεία ή λόγω ανεπαρκούς
συντήρησης. Προσέξτε τα χρονικά διαστήµατα
λειτουργίας χωρίς φορτίο και ακινητοποίησης του
εργαλείου!
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ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç êáé Ýíáñîç
ëåéôïõñãßáò
Ç ôÜóç ôïõ äéêôýïõ ðñÝðåé íá ôáõôßæåôáé ìå
ôá óôïé÷åßá óôçí ðéíáêßäá éó÷ýïò.
Ο διακόπτης (1.2) χρησιμεύει ω διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I = ON, 0 = OFF).
Μόνο στο RO 150 FEQ: Ãéá ôç óýíäåóç êáé
áðïóýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò ñåýìáôïò
âëÝðå åéêüíá 2.
Ðñéí ôç óýíäåóç Þ ôçí áðïóýíäåóç ôïõ
êáëùäßïõ ðáñï÷Þò ñåýìáôïò èÝôåôå ôç
ìç÷áíÞ ðÜíôïôå åêôüò ëåéôïõñãßáò!
4

Çëåêôñïíéêü óýóôçìá
Ï ëåéáíôÞñáò äéáèÝôåé Ýíá çëåêôñïíéêü
óýóôçìá ðëÞñïõò êýìáôïò ìå ôéò áêüëïõèåò
éäéüôçôåò:
Áðáëü îåêßíçìá
Ôï áðáëü îåêßíçìá öñïíôßæåé íá îåêéíÞóåé ôï
åñãáëåßï ÷ùñßò “êëüôóçìá”.
Ñýèìéóç ôïõ áñéèìïý ôùí óôñïöþí
Ï áñéèìüò ôùí óôñïöþí ìðïñåß íá ñõèìéóôåß
áäéáâÜèìçôá ìå ôï ñõèìéóôéêü ôñï÷ü (1.4) ìåôáîý
3000 êáé 6000 óôñïöÝò/ëåðôü. ¸ôóé ìðïñåßôå íá
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ðñïóáñìüóåôå éäáíéêÜ ôçí ôá÷ýôçôá êïðÞò óôï
åêÜóôïôå õëéêü.
Óôáèåñüò áñéèìüò óôñïöþí
Ï ðñïåðéëåãìÝíïò áñéèìüò óôñïöþí äéáôçñåßôáé óôï
ñåëáíôß êáé êáôÜ ôçí åñãáóßá óôáèåñüò.
ÁóöÜëåéá èåñìïêñáóßáò
Óå ðåñßðôùóç ðïëý õøçëÞò èåñìïêñáóßáò ôïõ
êéíçôÞñá ìåéþíåôáé ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò êáé ï
áñéèìüò ôùí óôñïöþí. Ôï åñãáëåßï ëåéôïõñãåß áêüìá
ìüíï ìå ìåéùìÝíç éó÷ý, ãéá íá êáôáóôåß äõíáôÞ ç
ãñÞãïñç øýîç ìÝóù ôïõ áåñéóìïý ôïõ êéíçôÞñá.
ÌåôÜ ôçí øýîç åðéôá÷ýíåôáé ôï åñãáëåßï îáíÜ áðü
ìüíï ôïõ.
5

Ñõèìßóåéò óôï åñãáëåßï
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôï ëåéáíôÞñá
ðñÝðåé íá áðïìáêñýíåôáé ðÜíôïôå ï
ñåõìáôïëÞðôçò áðü ôçí ðñßæá ôïõ ñåýìáôïò.

5.1
Êßíçóç ëåßáíóçò
Ìå ôï äéáêüðôç (1.1) ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí äýï
äéáöïñåôéêÝò êéíÞóåéò ëåßáíóçò.
Ç áëëáãÞ ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìüíï
ìå áêéíçôïðïéçìÝíï ôï äßóêï ëåßáíóçò,
åðåéäÞ ï äéáêüðôçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
ëåéôïõñãßáò ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò åßíáé
êëåéäùìÝíïò.
Êßíçóç Rotex (÷ïíôñü ôñßøéìï, ãõÜëéóìá)
Ç êßíçóç Rotex åßíáé Ýíáò óõíäõáóìüò áðü
ðåñéóôñïöéêÞ êáé Ýêêåíôñç êßíçóç. ÁõôÞ ç
èÝóç åðéëÝãåôáé ãéá ôç ëåßáíóç ìå ìåãÜëç
áöáßñåóç õëéêïý (÷ïíôñü ôñßøéìï) êáé ãéá
ôï ãõÜëéóìá / óôßëâùìá.
Ãé’ áõôü óðñþîôå ôï äéáêüðôç (1.1) óôç äåîéÜ èÝóç.
¸êêåíôñç êßíçóç (ëåðôü öéíßñéóìá)
ÁõôÞ ç èÝóç åðéëÝãåôáé ãéá ôç ëåßáíóç ìå
ìéêñÞ áöáßñåóç õëéêïý ãéá ìéá åðéöÜíåéá
÷ùñßò ãñáììþóåéò (ëåðôü öéíßñéóìá).
Ãé’ áõôü ðáôÞóôå ôï äéáêüðôç (1.1) ðñïò ôá êÜôù
êáé óðñþîôå ôïí óôçí áñéóôåñÞ èÝóç.
5.2
ÖñÝíï ôïõ äßóêïõ
Ôï ëáóôé÷Ýíéï ðåñéëáßìéï (3.1) åìðïäßæåé óôçí
Ýêêåíôñç êßíçóç (ëåðôü öéíßñéóìá) ìéá áíåîÝëåãêôç
åðéôÜ÷õíóç ôïõ äßóêïõ ëåßáíóçò.
ÅðåéäÞ öèåßñåôáé ç ôóéìïý÷á ìå ôï ðÝñáóìá ôïõ
÷ñüíïõ, ðñÝðåé íá ãßíåôáé áíôéêáôÜóôáóÞ ôçò ìå íÝá
ôóéìïý÷á, åöüóïí Ý÷åé ìåéùèåß ç áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ
ôçò (áñéè. ðáñáããåëßáò 465 472). Προσέξτε κατά
την τοποθέτηση ενός νέου λαστιχένιου περιλαιμίου
(3.1) τη σωστή του θέση.

5.3

ÅðéëïãÞ êáé óõíáñìïëüãçóç ôùí äßóêùí
ôñï÷ßóìáôïò
ÅðéëïãÞ ôùí äßóêùí ôñï÷ßóìáôïò
ÁíÜëïãá ìå ôçí ðñïò åðåîåñãáóßá åðéöÜíåéá
ìðïñåß ç óõóêåõÞ íá åîïðëéóôåß ìå ôñåéò äßóêïõò
ôñï÷ßóìáôïò äéáöïñåôéêÞò óêëçñüôçôáò.
Óêëçñü: Χοντρή και λεπτή λείανση σε επιφάνειες.
Λείανση σε ακμές
Ìáëáêü: Ãéá ÷ïíôñü êáé ëåðôü ôñü÷éóìá, ãéá
åðßðåäåò êáé èïëùôÝò åðéöÝíåéåò.
Ðïëý ìáëáêü: Ëåðôü ôñü÷éóìá óå ÷õôÜ ôåìÜ÷éá,
èüëïõò, áêôßíåò. Ìçí ôïí ÷ñçóéìïðïéåßôå óå ãùíßåò!
Óõíáñìïëüãçóç
Ôï óýóôçìá FastFix êáèéóôÜ äõíáôÞ ìéá áëëáãÞ ôïõ
äßóêïõ ëåßáíóçò ÷ùñßò ôç ÷ñÞóç åñãáëåßïõ:
- ÈÝóôå ôï äéáêüðôç (1.1) ðñïò ôá äåîéÜ óôç èÝóç
ôçò êßíçóçò Rotex,
- Πατήστε το κλείδωμα του άξονα (1.6),
- Îåâéäþóôå ôïí õðÜñ÷ïíôá äßóêï ëåßáíóçò áðü ôïí
Üîïíá (äåîéü óðåßñùìá),
- Κρατήστε το κλείδωμα του άξονα πατημένο και
βιδώστε το νέο δίσκο λείανσης μέχρι τέρμα (καμία
δυνατότητα περαιτέρω περιστροφής). Προσέξτε,
να τοποθετηθεί σωστά το λαστιχένιο περιλαίμιο
(3.1).
- ÁöÞóôå ôï êëåßäùìá ôïõ Üîïíá åëåýèåñï.
ÊéíçôïðïéÞóáôå ôï óôïðÜñéóìá áôñÜêôïõ ìüíï ìå
áäñáíïðïéçìÝíï ôï áäñÜ÷ôé êßíçóçò. Ìçí áíÜâåôå ôï
ìïôÝñ áí ôï óôïðÜñéóìá áäñáêôéïý åßíáé ðáôçìÝíï.
5.4
ÓôåñÝùóç ìÝóïõ ôñéøßìáôïò
ÐÜíù óôï ðÝäéëï ôñéøßìáôïò Stickfix ìðïñåßôå
íá óôåñåþóåôå ãñÞãïñá êáé åýêïëá ôá
áíÜëïãá óìõñéäü÷áñôá Þ ìáëëéÜ ôñéøßìáôïò. Ôá
áõôïóõãêñáôïýìåíá ìÝóá ôñéøßìáôïò ðéÝØïíôáé
áðëÜ ðÜíù óôï ðÝäéëï ôñéøßìáôïò (1.7) êáé
óõãêñáôïýíôáé ìå áóöÜëåéá áðü ôçí åðéöÜíåéá
ðñüóöõóçò ôïõ ðÝäéëïõ ôñéøßìáôïò Stickfix. ÌåôÜ
ôç ÷ñÞóç áöáéñïýíôáé îáíÜ áðëÜ ôá ãõáëü÷áñôá
Stickfix.
5.5
ÓôåñÝùóç õëéêïý óôßëâùóçò
Ãéá ôçí áðïöõãÞ ôùí æçìéþí, ôá õëéêÜ óôßëâùóçò
PoliStick (óöïõããÜñéá, êåôóÝò, äÝñìá áñíéïý)
åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ìüíï ðÜíù óôïí
åéäéêü äßóêï óôßëâùóçò, ðïõ óõíáñìïëïãåßôáé óôï
åñãáëåßï óôç èÝóç ôïõ äßóêïõ ëåßáíóçò. Ôá õëéêÜ
óôßëâùóçò PoliStick ðéÝæïíôáé áðëÜ ðÜíù óôï äßóêï
óôßëâùóçò, üðùò êáé ôá õëéêÜ ëåßáíóçò Stickfix, êáé
áöáéñïýíôáé îáíÜ ìåôÜ ôç ÷ñÞóç.
5.6

Áíáññüöçóç
Στις εργασίες που δημιουργούν σκόνη συνδέετε το εργαλείο πάντοτε σε μια διάταξη
αναρρόφησης.
Στο στόμιο αναρρόφησης (1.5) μπορεί να συνδεθεί
μια συσκευή αναρρόφησης Festool με μια διάμετρος
σωλήνα αναρρόφησης 27 mm.
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Για το στίλβωμα μπορεί να αφαιρεθεί ο προσαρμογέας αναρρόφησης (4.1). Γι’ αυτό πιέστε το πλήκτρο
ασφάλισης (4.2) και τραβήξτε τον προσαρμογέα
αναρρόφησης προς τα πίσω.
Για την τοποθέτηση ξανά του προσαρμογέα αναρρόφησης, τοποθετήστε τον, όπως φαίνεται στην εικόνα
4, και σπρώξτε τον μέχρι να ασφαλίσει το πλήκτρο
ασφάλισης (4.2) προς την κατεύθυνση του δίσκου
λείανσης.
5.7
Προστασία ακμών (προφυλακτήρας)
Η προστασία ακμών (5.1) εμποδίζει το δίσκο λείανσης να ακουμπήσει με την περιμετρική του πλευρά
μια επιφάνεια (π.χ. κατά τη λείανση κατά μήκος
ενός τοίχου), και έτσι να προκύψει μια ανάκρουση
(κλότσημα) του εργαλείου.
Συναρμολόγηση
Σπρώξτε την προστασία ακμών μέχρι να ασφαλίσει
πάνω στο αυλάκι οδήγησης (5.3) του εργαλείου.
5.8
Πρόσθετη χειρολαβή
Η πρόσθετη χειρολαβή (εξάρτημα, 5.2) μπορεί να
βιδωθεί επιλεκτικά δεξιά ή αριστερά στην κεφαλή
του μειωτήρα.
5.9
Σφαιρική λαβή
Η σφαιρική λαβή (κατά ένα μέρος εξάρτημα, 5.4)
καθιστά δυνατό ένα ξεκούραστο στίλβωμα και μια
άνετη λείανση σε περίπτωση εργασιών μεγάλης
διάρκειας.
Συναρμολόγηση:
Σπρώξτε τη σφαιρική λαβή μέχρι να ασφαλίσει πάνω
στο αυλάκι οδήγησης (5.3) του εργαλείου.
6
Εργασία με το εργαλείο
Στερεώνετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι πάντοτε έτσι,
ώστε να μην μπορεί να κινηθεί κατά την επεξεργασία.
Για την σίγουρη οδήγηση κρατάτε το εργαλείο με τα
δύο χέρια από το περίβλημα του κινητήρα (1.3) και
την κεφαλή του μειωτήρα (1.8) ή από την πρόσθετη
χειρολαβή (αξεσουάρ, 5.2).
Ìçí õðåñöïñôþíåôå ôç ìç÷áíÞ ðéÝØïíôÜò ôç ìå
ðïëý ìåãÜëç äýíáìç! Åðéôõã÷Üíåôå ôï êáëýôåñï
áðïôÝëåóìá ôñéøßìáôïò, åÜí åñãÜØåóôå ìå ìÝôñéá
ðßåóç. Ç ðïéüôçôá êáé áðüäïóç ôñéøßìáôïò åîáñôÜôáé
ïõóéáóôéêÜ áðü ôçí åðéëïãÞ ôïõ óùóôïý ìÝóïõ
ôñéøßìáôïò. Ïé ðßíáêåò A êáé B äåß÷íïõí ôéò ñõèìßóåéò
ðïõ óõíéóôïýìå ãéá ôéò äéÜöïñåò åñãáóßåò ëåßáíóçò
êáé ãõáëßóìáôïò.
6.1

Åðåîåñãáóßá ìåôÜëëïõ
ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ìåôÜëëïõ, ãéá
ëüãïõò áóöáëåßáò, ðñÝðåé íá ôçñçèïýí ôá
áêüëïõèá ìÝôñá:
- Óýíäåóç åíüò äéáêüðôç áóöáëåßáò ëáíèáóìÝíïõ
ñåýìáôïò (FI, PRCD).

- ÓõíäÝóôå ôç ìç÷áíÞ óå ìßá êáôÜëëçëç óõóêåõÞ
áíáññüöçóçò.
- Ôaêôéêüò êáèáñéóìüò ôçò ìç÷áíÞò áðü ôá
áðïèÝìáôá ôçò óêüíçò óôï êÝëõöïò ôïõ êéíçôÞñá.
Íá öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ.
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ÁîåóïõÜñ, åñãáëåßá
Ãéá ôç äéêÞ óáò áóöÜëåéá ÷ñçóéìïðïéåßôå
ìüíï ãíÞóéá åîáñôÞìáôá êáé áíôáëëáêôéêÜ
ôçò Festool.
Ç Festool ðñïóöÝñåé ãéá êÜèå ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò
ôá êáôÜëëçëá åîáñôÞìáôá, õëéêÜ ëåßáíóçò êáé
óôßëâùóçò. Ãéá ôïõò áñéèìïýò ðáñáããåëßáò ôùí
áîåóïõÜñ êáé ôùí åñãáëåßùí óõìâïõëåõèåßôå ôïí
êáôÜëïãï Festool Þ óôï Internet óôç äéåýèõíóç
”www.festool.com”.
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ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôï ëåéáíôÞñá
ðñÝðåé íá áðïìáêñýíåôáé ðÜíôïôå ï
ñåõìáôïëÞðôçò áðü ôçí ðñßæá ôïõ ñåýìáôïò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò óõíôÞñçóçò êáé åðéóêåõÞò,
ðïõ áðáéôïýí ôï Üíïéãìá ôïõ êåëýöïõò ôïõ
êéíçôÞñá, åðéôñÝðåôáé íá ðñáãìáôïðïéïýíôáé
ìüíï áðü Ýíá åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï
óÝñâéò ðåëáôþí.
Ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ áÝñá,
ôá áíïßãìáôá ôïõ áÝñá øýîçò óôï êÝëõöïò
ôïõ êéíçôÞñá ðñÝðåé íá äéáôçñïýíôáé ðÜíôïôå
åëåýèåñá êáé êáèáñÜ. Ç óõóêåõÞ åîïðëßóôçêå ìå
åéäéêÜ êáñâïõíÜêéá áõôüìáôïõ óâçóßìáôïò. Ïôáí
öèáñïýí, ðñïîåíåßôáé áõôüìáôç äéáêïðÞ ñåýìáôïò
êáé ç óõóêåõÞ áêéíçôïðïéåßôáé.
Σέρβις πελατών και επισκευή μόνο

EKAT
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από τον κατασκευαστή ή τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις: Πλησιέστερη
διεύθυνση κάτω από:
www.festool.com/Service
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Festool! Αριθ. παραγγελίας κάτω από:
www.festool.com/Service

1

9
Απόσυρση
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά
απορρίµµατα! Παραδώστε τις συσκευές, τα
εξαρτήµατα και τις συσκευασίες σε µια φιλική
προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Προσέξτε τους
ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς.
Μόνο ΕΕ: Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί
παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
και την εφαρµογή της στο εθνικό δίκαιο πρέπει
οι µεταχειρισµένες ηλεκτρικές συσκευές να
συλλέγονται ξεχωριστά και να προωθούνται σε µια
φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
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Πληροφορίες για το REACh:
www.festool.com/reach
∆ήλωση πιστότητας ΕΚ

Έκκεντρο τριβείο με μειωτήρα
RO 150 FEQ
RO 150 FE

Αριθ. σειράς
492160, 493974
497021

Έτος του χαρακτηρισμού CE: 2005
Δηλώνουµε µε αποκλειστική µας ευθύνη, ότι αυτό
το προϊόν ταυτίζεται µε όλες τις σχετικές απαιτήσεις
των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων
τυποποίησης:

2006/42/EΚ, 2004/108/EΚ (έως 19.04.2016),
2014/30/EΕ (από 20.04.2016), 2011/65/EΕ, EN
60745-1:2009, EN 60745-2-4:2009+A11:2011, EN
55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997+Corrigendum 1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-32:2006+A1: 2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Προϊστάμενος Έρευνας, Εξέλιξης, Τεχνικής τεκμηρίωσης
2015-03-30

Λεπτό σφουγγάρι,
ανάγλυφο
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