
� Sicherheitshinweise
Polier- und Schleifmaschine
Bitte lesen und aufbewahren.

j Bezpečnostní pokyny
Leštička a bruska
Prosím přečíst a uschovat.

�

S_Hinweise_Polier_Schleifer N_BPO_1100_E_SPK7__  22.10.14  08:23  Seite 1



Allgemeine Sicherheitshinweise für
Elektrowerkzeuge

Gefahr! Lesen Sie alle Sicherheits-hinweise und
Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und

gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des Elektro-
werkzeuges fern. Bei Ablenkung können Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.

2. Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk-

zeuges muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verändert
werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutz-geerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein
erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Körper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhängen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder
verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines

elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im

Freien arbeiten, verwenden Sie nur Ver-
längerungskabel, die auch für den Au-
ßenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutz-
schalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,

was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
müde sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschließen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter
haben oder das Gerät eingeschaltet an die
Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schlüssel, der sich in einem drehenden
Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper-
haltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere
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Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaugeinrichtungen und
Staubauffangeinrichtungen montiert werden
können, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung
kann Gefährdungen durch Staub verringern.

4. Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden
Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Geräteeinstellungen vornehmen,
Zubehörteile wechseln oder das Gerät
weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert
den unabsichtigen Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerät nicht
benutzen, die mit diesem Gerät nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschädigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen
Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des
Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge, usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszuführende
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
für andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefährlichen Situationen führen.

5. Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von

qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für alle Anwendungen
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als

Sandpapierschleifer und Polierer. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Schleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten
und Trennschleifen. Verwendungen, für die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können
Gefährdungen und Verletzungen verursachen.

c) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses Elek-
trowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert
das keine sichere Verwendung.

d) Die zulässige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch sein
wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das
sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen
und umherfliegen.

e) Außendurchmesser und Dicke des Ein-
satzwerkzeugs müssen den Maßangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.

f) Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder
anderes Zubehör müssen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeuges
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf
die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark
und können zum Verlust der Kontrolle führen.

g) Verwenden Sie keine beschädigten Ein-
satzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder
starke Abnutzung, Drahtbürsten auf lose
oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es
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beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie
das Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe
befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf
und lassen Sie das Gerät eine Minute lang
mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser
Testzeit.

h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen
fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkörpern geschützt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub-
oder Atemschutzmaske müssen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie
einen Hörverlust erleiden.

i) Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und
Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

j) Halten Sie das Gerät nur an den isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen,
bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag führen.

k) Halten Sie das Netzkabel von sich dre-
henden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das
Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und
Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

l) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.

m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann
durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden und das

Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungs-

schlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das
Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und
eine starke Ansammlung von Metallstaub kann
elektrische Gefahren verursachen.

o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in
der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.

p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Weitere Sicherheitshinweise für alle
Anwendungen
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines
hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtbürste, usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn, z.B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der
Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht,
verfangen und dadurch die Schleifscheibe aus-
brechen oder einen Rückschlag verursachen. 
Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle.
Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in
eine Position, in der Sie die Rückschlagkräfte
abfangen können. Verwenden Sie immer den
Zusatzgriff, falls vorhanden, um die
größtmögliche Kontrolle über
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente
beim Hochlauf zu haben. Die Bedienperson
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die
Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich
drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.

c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in
den das Elektrowerkzeug bei einem
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Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag treibt
das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich
von Ecken, scharfen Kanten, usw. Verhindern
Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück
zurückprallen und verklemmen. Das rotierende
Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen
Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich zu
verklemmen. Dies verursacht einen Kontroll-
verlust oder Rückschlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum
Sandpapierschleifen

a) Benutzen Sie keine überdimensionierten
Schleifblätter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur Schleifblattgröße.
Schleifblätter, die über den Schleifteller
hinausragen, können Verletzungen verursachen
sowie zum Blockieren, Zerreißen der
Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren:

a) Lassen Sie keine losen Teile der Polier-
haube, insbesondere Befestigungsschnüre
zu. Verstauen oder kürzen Sie die
Befestigungsschnüre.
Lose, sich mitdrehende Befestigungsschnüre
können Ihre Fingern erfassen oder sich im
Werkstück verfangen.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
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Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické
nářadí

Nebezpeči! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a instrukce. Zanedbání při dodržování
bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít za
následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká zranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si
uložte pro budoucí použití.

V bezpečnostních pokynech používaný pojem
„elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí
napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické
nářadí poháněné akumulátorem (bez síťového
kabelu).

1. Bezpečnost pracoviště
a) Udržujte Vaše pracoviště čisté a dobře

osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené
pracoviště může vést ke zraněním.

b) Nepracujte s elektrickým nářadím v oblasti
ohrožené výbuchem, ve které se nacházejí
hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.
Elektrická nářadí produkují jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.

c) Během používání elektrického nářadí
nepouštějte děti a jiné osoby do blízkosti
pracoviště. Při rozptýlení byste mohli ztratit
kontrolu nad přístrojem.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí být pro

zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v
žádném případě pozměňována. Nepoužívejte
žádné adaptéry zástrček společně s
elektrickým nářadím s ochranným
uzemněním. Nepozměňované zástrčky a vhodné
zásuvky snižují riziko úderu elektrickým proudem.

b) Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými
povrchy jako např. rourami, topeními,
sporáky a ledničkami. Pokud je Vaše tělo
uzemněno, existuje zvýšené riziko úderu
elektrickým proudem.

c) Nevystavujte elektrická nářadí dešti a vlhku.
Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje
riziko úderu elektrickým proudem.

d) Nepoužívejte kabel na účely, pro které není
určen, jako např. na nošení a zavěšení
elektrického nářadí nebo na vytažení
zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před
horkem, olejem, ostrými hranami nebo
pohyblivými díly přístroje. Poškozené nebo
zamotané kabely zvyšují riziko úderu elektrickým
proudem.

e) Pokud používáte elektrické nářadí na volném
prostranství, používejte pouze prodlužovací
kabely, které jsou vhodné pro venkovní
použití. Používání prodlužovacího kabelu
schváleného pro venkovní použití snižuje riziko
úderu elektrickým proudem.

f) Nelze-li se vyhnout provozu elektrického
nářadí ve vlhkém prostředí, používejte
ochranný vypínač proti chybnému proudu.
Použití ochranného vypínače proti chybnému
proudu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte a

pracujte při práci s elektrickým nářadím
rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí,
pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti
může při používání elektrického nářadí vést k
vážným zraněním. 

b) Noste osobní ochranné vybavení a vždy
ochranné brýle. Nošení osobního ochranného
vybavení, jako prachové masky, pevné
neklouzavé obuvi, ochranné přilby nebo ochrany
sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí,
snižuje riziko zranění.

c) Vyhýbejte se neúmyslnému uvedení do
provozu. Přesvědčte se, že je elektrické
nářadí vypnuté, než ho připojíte na síť a/nebo
akumulátor, uchopíte ho nebo ho ponesete.
Pokud máte při nošení elektrického nářadí prst na
vypínači nebo připojíte zapnutý přístroj na
zásobování proudem, může to vést k úrazům.

d) Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte
nastavovací nástroje nebo klíče na šrouby.
Nářadí nebo klíč, který se nalézá v otáčející se
části přístroje, může vést ke zraněním.

e) Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla.
Zajistěte bezpečný postoj a udržujte vždy
rovnováhu. Tím můžete elektrické nářadí v
neočekávané situaci lépe kontrolovat.

f) Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste
široké oblečení a šperky. Nedávejte vlasy,
oděv a rukavice do blízkosti pohybujících se
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohybujícími se částmi zachyceny.

g) Pokud mohou být namontována zařízení na
odsávání prachu a zachytávání prachu,
ujistěte se, že tyto jsou připojeny a správně
používány. Používání odsávání prachu může
snížit riziko ohrožení prachem.
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4. Použití a zacházení s elektrickým nářadím
a) Nepřetěžujte přístroj. Používejte pro práci

určené elektrické nářadí. S vhodným
elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpečněji
v uvedeném rozsahu výkonu.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí s defektním
vypínačem. Elektrické nářadí, které se nedá za-
a vypnout je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo
odstraňte akumulátor ještě před tím, než
začnete provádět nastavení přístroje,
vyměňovat části příslušenství nebo přístroj
odložíte. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje
neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte
mimo dosah dětí. Nedovolte používat přístroj
osobám, které nejsou s přístrojem
obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je
používáno nezkušenými osobami.

e) Elektrická nářadí pečlivě ošetřujte.
Zkontrolujte, zda je v pořádku bezvadná
funkce pohyblivých dílů, jestli neuvázly, zda
nejsou zlomeny nebo poškozeny tak, že je
omezena funkce elektrického nářadí. Před
použitím přístroje nechte poškozené díly
opravit. Mnohé úrazy byly způsobeny chybnou
údržbou elektrických nářadí.

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými ostřími méně
váznou a nechají se lépe vodit.

g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
přídavné přístroje atd. příslušně podle těchto
pokynů. Zohledněte přitom pracovní
podmínky a prováděnou činnost. Používání
elektrického nářadí na jiné účely, než na které je
určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Servis
a) Nechte elektrické nářadí opravovat pouze

kvalifikovaným odborným personálem a
pouze za použití originálních náhradních dílů.
Tím je zabezpečeno, že zůstane zachována
bezpečnost elektrického nářadí. 

Bezpečnostní pokyny pro všechna použití
a) Tento elektrický přístroj je určen pro

používání jako bruska se smirkovým papírem
a leštička. Dodržujte prosím všechny
bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a
údaje, které spolu s nářadím obdržíte.
Nebudete-li dodržovat následující pokyny, může
dojít k úderu elektrickým proudem, požáru a/nebo
těžkým zraněním.

b) Tento elektrický přístroj není vhodný k
broušení, k práci s drátěnými kartáči a

rozbrušování.. Použití, pro která není elektrické
nářadí určeno, mohou způsobit poškození a
zranění.

c) Nepoužívejte příslušenství, které nebylo
výrobcem určeno a doporučeno speciálně
pro toto elektrické nářadí. Pouze skutečnost,
že se Vám podaří příslušenství k Vašemu
elektrickému nářadí připojit, nezaručuje bezpečné
používání.

d) Přípustný počet otáček přídavného nástroje
musí být minimálně tak vysoký, jako
maximální počet otáček uvedený na
elektrickém nářadí. Příslušenství, které se otáčí
rychleji, než je přípustné, se může rozlomit a tyto
rozlomené kusy se mohou rozlétnout.

e) Vnější průměr a tloušťka přídavného nástroje
musí odpovídat rozměrům Vašeho
elektrického nářadí. Chybně dimenzované
přídavné nástroje nemohou být dostatečně
chráněny nebo kontrolovány.

f) Brusné kotouče, příruby, brusné talíře nebo
jiné příslušenství musí být přesně rozměrově
vhodné pro brusné vřeteno Vašeho
elektrického nářadí. Přídavné nástroje, které
rozměrově přesně neodpovídají brusnému
vřetenu, se otáčejí nerovnoměrně, silně vibrují a
mohou vést ke ztrátě kontroly.

g) Nepoužívejte poškozené přídavné nástroje.
Před každým použitím kontrolujte přídavné
nástroje, jako brusné kotouče, zda nevykazují
úlomky a trhliny, brusné talíře, zda nevykazují
trhliny, nejsou normálně nebo silně
opotřebovány, drátěné kartáče, zda
nevykazují ulomené nebo uvolněné dráty.
Pokud elektrické nářadí nebo přídavný
nástroj spadne na zem, zkontrolujte, zda není
poškozeno, nebo použijte nepoškozený
přídavný nástroj. Když jste přídavný nástroj
zkontrolovali a nasadili, zdržujte se, a ostatní
osoby vyskytující se v blízkosti též, mimo
dosah rotujícího přídavného nástroje a
nechte přístroj po jednu minutu běžet na
nejvyšší otáčky. Poškozené přídavné nástroje
se většinou v této testovací fázi zlomí.

h) Noste osobní ochranné vybavení. Podle
použití noste celoobličejovou masku,
ochranu zraku nebo ochranné brýle. Pokud je
to potřeba, noste prachovou masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice nebo speciální
zástěru, která zadrží malé obroušené
částečky a částečky materiálu. Zrak je třeba
chránit před odlétávajícími cizími tělesy, která
vznikají při různých použitích. Prachová maska
nebo respirátor musí zadržet prach vznikající při
použití. Jste-li dlouho vystaveni velkému hluku,
můžete utrpět ztrátu sluchu.
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i) U ostatních osob dbejte na bezpečnou
vzdálenost od Vaší pracovní oblasti. Každý,
kdo do pracovní oblasti vstoupí, musí nosit
osobní ochranné vybavení. Úlomky obrobku
nebo zlomené přídavné nástroje mohou odletět a
způsobit poranění mimo přímou oblast práce.

j) Když provádíte práce, při kterých by mohl
přídavný nástroj narazit na skrytá vedení
elektrického proudu nebo na vlastní síťový
kabel, držte nářadí pouze za izolované části
rukojetí. Kontakt s vedeními pod napětím může
uvést pod napětí také kovové díly nářadí a vést k
úderu elektrickým proudem.

k) Nedávejte síťový kabel do blízkosti
otáčejících se přídavných nástrojů. Ztratíte-li
kontrolu nad nářadím, může být síťový kabel
přeříznut nebo zachycen a Vaše ruka nebo paže
může být zachycena otáčejícím se přídavným
nástrojem.

l) Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, pokud
není přídavný nástroj zcela zastaven. Otáčející
se přídavný nástroj může získat kontakt s
plochou, na které je odložen, čímž ztratíte nad
elektrickým nářadím kontrolu.

m) Nenechte elektrické nářadí běžet, pokud ho
nesete. Váš oděv může být náhodným
kontaktem s otáčejícím se přídavným nástrojem
zachycen a přídavný nástroj se může zaříznout do
Vašeho těla. 

n) Pravidelně čistěte větrací otvory Vašeho
elektrického nářadí. Ventilátor motoru přitahuje
prach do krytu a silné nahromadění kovového
prachu může způsobit elektrická nebezpečí.

o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou tyto
materiály zapálit.

p) Nepoužívejte žádné přídavné nástroje, které
vyžadují tekuté chladicí prostředky. Použití
vody nebo jiných tekutých chladicí prostředků
může vést k úderu elektrickým proudem.

Další bezpečnostní pokyny pro všechna použití
Zpětný vrh je náhlá reakce v důsledku zaklesnutého
nebo zablokovaného přídavného nástroje, jako je
brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd.
Zaklesnutí nebo zablokování vede k náhlému
zastavení rotujícího přídavného nástroje. Tím se
neovladatelné elektrické nářadí zrychlí proti směru
otáčení přídavného nástroje na místě zablokování.

Pokud se např. v obrobku zaklesne nebo zablokuje
brusný kotouč, může se hrana brusného kotouče,
která je vnořená do obrobku, zaseknout a tím se
brusný kotouč vylomí nebo způsobí zpětný vrh.
Brusný kotouč se poté pohybuje směrem k obsluhující
osobě nebo od ní, podle směru otáčení kotouče na

místě zablokování. Přitom se mohou brusné kotouče
také zlomit.

Zpětný vrh je následkem nesprávného nebo
chybného používání elektrického nářadí. Může mu být
zabráněno vhodnými preventivními bezpečnostními
opatřeními, jak je dále popsáno.
a) Držte elektrické nářadí pevně a Vaše tělo a

paže udržujte v takové poloze, abyste odolali
silám způsobujícím zpětný vrh. Abyste měli
maximální možnou kontrolu nad silami
způsobujícími zpětný vrh nebo reakčními
momenty při rozběhu, používejte vždy
přídavnou rukojeť, je-li k dispozici. Obsluha
může vhodnými bezpečnostními opatřeními
ovládat síly způsobující zpětný vrh a reakční síly.

b) Nikdy nedávejte ruku do blízkosti otáčejícího
se přídavného nástroje. Přídavný nástroj se
může při zpětném vrhu pohybovat po Vaší ruce.

c) Vyhýbejte se svým tělem oblasti, do které by
se elektrické nářadí při zpětném vrhu
pohybovalo. Zpětný vrh vrhne elektrické nářadí
do směru protilehlého k pohybu brusného
kotouče na místě blokování.

d) Obzvlášť opatrně pracujte v oblasti rohů,
ostrých hran atd. Zabraňte tomu, aby se
přídavné nástroje od obrobku odrazily a
uvázly. Rotující přídavný nástroj má v rozích, u
ostrých hran, nebo pokud se odrazí, sklony k
uváznutí. Toto způsobí ztrátu kontroly nebo zpětný
vrh.

e) Nepoužívejte řetězový nebo ozubený pilový
kotouč. Takovéto přídavné nástroje často
způsobí zpětný vrh nebo ztrátu kontroly nad
elektrickým nářadím.

Zvláštní bezpečnostní pokyny k broušení
smirkovým papírem:

a) Nepoužívejte žádné předimenzované brusné
listy, nýbrž dodržujte údaje výrobce o
velikosti brusných listů. Brusné listy, které
přesahují přes brusný talíř, mohou způsobit
zranění a také blokování, roztrhání brusných listů
nebo mohou vést ke zpětnému vrhu.

Zvláštní bezpečnostní pokyny k leštění:
a) Zabraňte tomu, aby se uvolnily části lešticího

potahu, především upevňovací provázky.
Uvažte nebo zkraťte upevňovací provázky.
Uvolněné, otáčející se upevňovací provázky
mohou zasáhnout Vaše prsty nebo se zachytit v
obrobku.

CZ

EH 10/2014 (02)
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