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SAROKCSISZOLÓ 500W 115MM 
POWC3010 

1 KÉSZÜLÉK 
A készülék fém- és kőfelületeket csiszolására alkalmazható. Megfelelő tárcsa alkalmazásával 
a gépet vágáshoz, drótkefézéshez és polírozáshoz is fel lehet használni. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (1. ÁBRA) 
1 Kapcsoló 
2 Védőburkolat 
3 Oldalfogantyú 
4 Csiszolótárcsa (NEM TARTOZÉK) 
5 Orsórögzítő 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

1 sarokcsiszoló 
1 oldalfogantyú 

1 kulcs 
1 használati utasítás 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 

4 SYMBOLS 
The following symbols are used in this manual and/or on the machine: 

 

Megfelel az Európai Unió 
biztonsági szabványai 
előírásainak.  

Használjon védőszemüveget 
és hallásvédő eszközt. 

 

II. osztályú gép – kettős 
szigetelésű – földelés nélküli 
konnektorhoz csatlakoztatható.  

Gondosan olvassa el az 
utasításokat. 

 
A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, 
és gépsérülés következhet be. 
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5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
  A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett. 

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.  

5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 
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 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata. 
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SAROKCSISZOLÓHOZ 
 Ellenőrizze, hogy a csiszolókorongon feltüntetett maximumsebesség megfelel-e a gép 

maximumsebességének! A gép sebessége nem lehet nagyobb, mint a csiszolókorongon 
feltültetett érték. 

 Mindig ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong mérete a gép specifikációjának megfelelő 
legyen! 

 Ellenőrizze, hogy a csiszolókorong elhelyezése és rögzítése megfelelően történt-e! Soha 
ne próbálja szűkítőgyűrűvel vagy egyéb illesztődarabbal biztosítani a korong megfelelő 
illeszkedését! 

 A csiszolókorongokat mindig a gyártó cég utasításainak megfelelően kezelje és tárolja! 
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 Ne használja a gépet olyan munkadarabok csiszolására, melyek maximális vastagsága 
meghaladja a csiszolókorong maximális csiszolási mélységét! 

 Ne használja a csiszolókorongokat sorjázásra! 
 Mielőtt a csiszolókorongot felhelyezné az orsó menetére, ellenőrizze, hogy az orsón 

megfelelő nagyságú menet van-e! Ugyancsak ügyeljen arra, hogy az orsó megfelelően 
védett legyen, s hogy ne érintkezzen a csiszolófelülettel! 

 Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a csiszolókorong nem sérült-e! Soha ne 
használjon repedt, vagy más módon sérült csiszolókorongot! 

 Használat előtt járassa a gépet 30 másodpercig üresjáratban!  
 Amennyiben bármilyen abnormális rezgést vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal 

kapcsolja ki a gépet! Újrabekapcsolás előtt gondosan ellenőrizze a gépet és a 
csiszolókorongot! 

 Ügyeljen arra, hogy a kipattanó szikrák a testi épséget ne veszélyeztessék, s hogy 
semmiképpen se kerüljenek kapcsolatba erősen gyúlékony anyagokkal! 

 Győződjön meg róla, hogy munkadarab megfelelően alátámasztott illetve rögzített-e! Ne 
tartsa kezét a megmunkált felület közelében! 

 Mindig viseljen védőszemüveget és fülvédőt! Szükség esetén használjon más 
védőeszközöket, például kötényt vagy sisakot! 

 Ügyeljünk arra, hogy a tárcsák és csúcsok pontosan a gyártó cég útmutatója szerint 
legyenek felszerelve. 

 Ha a ragasztott csiszolótárcsát itatós párnával szállítják, akkor azt feltétlenül használjuk is 
vele. 

 Ha a szerszámot védőeszközzel szállítják, soha ne használjuk azt anélkül. 
 Ha menetes furatú tárcsát használunk mindig ellenőrizzük, hogy abban a menet elég 

hosszú•e hogy az orsóra rögzítsük. 
 Poros körülmények között a gép szellőzőnyílásait gyakorta ellenőrizzük. Ha szükségessé 

válik a gépet leporolni, mindenek előtt a gép csatlakozóját húzzuk ki a konnektorból. A 
belső részek sérülésének elkerülése végett a tisztításhoz ne használjunk fémeszközöket. 

 A gép indításakor a hálózati feszültség rövid időre leeshet. Ez más elektromos eszközök 
működését is zavarhatja (pl. a lámpák fénye elhalványul). Ha a hálózat Zmax 
impedanciája 0,348 Ohmnál kisebb, akkor ilyen hálózati zavarra nem kell számítani. 
(Szükség esetén további információért a helyi elektromos felügyelethez kell fordulni). 

7 SZERELÉS 

Tartozékok felszerelése előtt a készülék csatlakozódugóját húzza ki a 
konnektorból. 

7.1 Oldalfogantyú felszerelése 
Az oldalfogantyú a gép jobb és bal oldalára egyaránt felszerelhető. 
 Baloldali munkákhoz az oldalfogantyút a gép job oldalára szerelje fel. 
 Jobboldali munkákhoz az oldalfogantyút a gép bal oldalára szerelje fel. 

7.2 Védőburkolat szerelése (2. ábra) 
A gép használatba vétele előtt szerelje fel a védőburkolatot. 
 Helyezze a védőburkolatot (2) a gépre. Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat megfelelően 

illeszkedjék a géphez. 
 A védőburkolatra helyezze fel a rögzítőgyűrűt (6): a rögzítőgyűrű furatait forgassa a 

menetes furatok fölé. 
 A védőburkolatot és a rögzítőgyűrűt 4 db csavar és alátét (7) segítségével rögzítse 
 A védőburkolat zárt részének mindig a gépkezelő felé kell állnia. 
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Ügyeljen arra, hogy a csavarok kellően meg legyenek húzva. Meglazult 
védőburkolatú géppel ne dolgozzon!  

7.3 Csiszolótárcsa felszerelése (3. ábra) 
Csak a gép műszaki adatainak megfelelő, és szálerősítésű csiszolótárcsákat használjon. 
Ügyeljen arra, hogy a csiszolótárcsa a védőburkolathoz munka közben nem érhet hozzá. 

A csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. 

 Nyomja be az orsórögzítőt és forgassa el az orsót egészen addig, amíg az nem rögzül le. 
Az orsórögzítőt engedje el. 

 Lazítsa meg a kulccsal (9) a tárcsarögzítő anyát (8), majd vegye le. 
 Helyezze a csiszolótárcsát a peremre (10). 
 Tegye fel a tárcsarögzítő anyát az orsóra, és a kulcs segítségével húzza meg. 
 Oldja fel az orsó rögzítését, és ellenőrizze le, hogy a tárcsa szabadon forog-e. 

7.4 Különböző csiszolótárcsák felszerelése 
A 4. és 5. ábra mutatja, hogy miként kell a peremet (9) felszerelni, vastag (4 – 8 mm), és 
vékony (2,5 – 4 mm) csiszolótárcsák esetében. 

8 HASZNÁLAT 

8.1 Külön Intézkedések a gép használatához 
 A munkadarabot megfelelően rögzítse le, hogy az vágás, vagy csiszolás közben ne tudjon 

elmozdulni. 
 A gépet munka közben két kézzel fogja meg, és gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon. 
 A hálózati kábelt mindig a gép mögött helyezze el. 
 A csatlakozódugót csak kikapcsolt gép esetén dugja a konnektorba. 
 A munkadarabhoz csak bekapcsolt géppel közelítsen. 

Magnéziumból készült munkadarabok köszörülése és vágása tilos! 

8.2 Bekapcsolás 
 Nyomja le a BE/KI kapcsoló végét, majd csúsztassa azt előre addig, hogy az a helyére 

záruljon. 
 A gép elindul. 

8.3 Kikapcsolás 
 Oldja ki a BE/KI kapcsolót, majd a gép kikapcsol. A tárcsa fokozatosan lelassul és egy pár 

másodperc múlva teljesen leáll. 

A gépet ne tegye le, amíg a tárcsa forog. 

A hálózati áramellátás megszakítása esetén a BE/KI kapcsolót ki kell oldani 
és újra be kell kapcsolni. 

9 HASZNÁLAT 
 Tartsa jó erősen a gépet, és így mozgassa a munkadarabon. A csiszolótárcsát egyenletes 

erővel nyomja a munkadarabra. 
 Csiszoláskor a tárcsa és a munkadarab közötti szög 30° - 40° legyen (6. ábra). 
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Vágótárcsát csiszoláshoz ne használjon! 

 A gépet csak a forgásirány figyelembe vételével alkalmazza. Ellenkező esetben 
előfordulhat, hogy a gépet a vágóerő ellenőrizhetetlen módon kilöki a vágási résből 

 Gyakran ellenőrizze le a csiszolótárcsa állapotát. A kopott csiszolótárcsa csökkenti a gép 
hatékonyságát, ezért időben cserélje újra az elkopott tárcsát. 

 A gépet ne tegye le, amíg a tárcsa forog. A gépet poros helyre ne tegye le. A por a gép 
mechanizmusába kerülve meghibásodásokat okozhat. 

 Mielőtt a gép csatlakozódugóját kihúzná a konnektorból, a gépet kapcsolja ki. 

A tárcsarögzítő anyát ne használja a forgó tárcsa lefékezéséhez. 

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

10.1 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag az eredeti pótalkatrészek használhatók és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

 A sérült kapcsolókat az értékesítés utáni szerviz részlegünkben kell kicserélni. 
 Ha a csatlakozókábel (vagy a tápcsatlakozó) megsérült, akkor a szerviz részlegünkben 

kapható speciális csatlakozókábellel kell kicserélni. A csatlakozókábel cseréje csak a 
szerviz részlegben hajtható végre (lásd az utolsó oldalt) és csak szakképzett személy 
(szakképzett villanyszerelő) végezheti el. 

10.2 Tisztítás 
 Rendszeresen tisztítsa a gépházat egy finom textilanyaggal, lehetőleg minden használat 

után. Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és szennyeződésektől mentesen. Ha a 
szennyeződések nem távolíthatóak el, használjon szappanos vízzel átitatott finom 
textilanyagot. Ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, ammóniás vizet, 
stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyagból készült alkatrészeket. 

10.3 Olajozás 
A gépet nem szükséges kenni. 

11 MŰSZAKI ADATOK 
Típus  POWC3010 

Feszültség 230-240V 

Frekvencia 50 Hz 

Teljesítményfelvétel 500 W 

Üresjárati fordulatszám 11500/min-1 

Tárcsaátmérő 115 mm 

Orsó mérete M 14 

12 JÓTÁLLÁS 
 A jogi elõírásoknak megfelelõen az alábbi termékre 24 hónapos jótállási idõszak érvényes, 

mely azon a napon lép életbe, amikor az elsõ felhasználó megvásárolja a terméket. 
 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 

elhasználódott alkatrészek miatt keletkezõ meghibásodásokat, ilyen alkatrészek például a 
csapágyak, kefék, csatlakozók vagy olyan más tartozékok, mint a fúrók, fúrófejek, 
fûrészlapok, stb.; a rongáló felhasználásból, baleset során vagy módosításokból keletkezõ 
sérülést vagy meghibásodásokat; sem pedig a szállítás árát.  
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 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelõen végezte. (tiszta 
szellõzõnyílások, rendszeresen ellenõrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás idõpontjának bizonyításához meg kell õrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövetõ dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

13 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 


